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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Anders Lund (M), Ordförande 
Susanne Petersson (C), 1:e vice ordförande 
Annette Rydell (S), 2:e vice ordförande 
Carina Aulin (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) 
Sara Jansson (SD) 
Börje Johansson (S) 
Agnetha Wildros (S) 
Christer Åkesson (S) § 34-45 
Rickard Evaldsson (M) 

Tjänstgörande ersättare Christer Hallberg (S) tjänstgör för Mohammed Teeti (V) 
Marianne Thorell (L) tjänstgör för Kerstin Johansson (L) § 34-45 
Kristina Valtersson (C), tjänstgör för Kerstin Johansson (L) § 46-54 
 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Kristina Valtersson (C) § 34-45 
Pia Zickbauer Svabre (S) § 34-38 
 

Tjänstemän Maria Appelskog, förvaltningschef 
Maria Sevestedt, verksamhetschef 
Karl Palm, verksamhetschef 
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef  
Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare 
Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 
Daniel Granello, landsbygdsutvecklare § 36 
Susanna Sturesson, enhetschef § 39 
Pernilla Haraldsson, IKT-samordnare § 40 
Kristina Glimmerborn, administrativ handläggare § 42 
Katarina Losell, MAS § 43-44 
Ida Persson, enhetschef § 47 
Annika Sandin, avgiftshandläggare § 49-50 
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§ 34 Dnr 2021-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Anders lund (M) anmäler följande under Övriga frågor: 

 Budgetdirektiv 

Christer Åkesson (S) anmäler följande under Övriga frågor: 

 Frågetecken kring föregående sammanträdesprotokoll 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med 

följande tillägg under Övriga frågor; 

 Budgetdirektiv 

 Frågetecken kring föregående sammanträdesprotokoll 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 35 Dnr 2021-000003 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

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

ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker digitalt onsdagen den 

2021-03-31. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 36 Dnr 2021-000052 019 

Landsbygdspolitiskt program, utvärdering och nytt 

Landsbygdsutvecklare Daniel Granello informerar om det 

landsbygdspolitiska programmet och svarar på frågor. Förvaltningschef 

Maria Appelskog föredrar förvaltningens synpunkter.     

 

Sammanfattning 

Ledningsgruppen har fått en dragning av förslaget till landsbygdspolitiskt 

program och gett sina synpunkter på programmet.  

De synpunkter som gavs var bla: 

 

 Vikten av lokaltrafik så anhöriga samt medarbetare kan ta sig till och 

från vård- och omsorgsboende samt hemtjänstlokalerna.  

 Bra parkeringsmöjligheter utanför vård- och omsorgsboende och 

hemtjänstlokaler 

 Att det finns samhällsservice även på landsbygden, tex 

matvaruaffärer med hemleverans.  

 Att det byggs marklägenheter så de seniorer som önskar kan lämna 

sina hus och ändå bo kvar i samma by, i samma närområde.  

Att det finns fiber på landsbygden, så vi kan nyttja tekniska lösningar.   

Bedömning 

Ledningsgruppen tycker att förslaget till landsbygdspolitiskt program är bra, 

med de förslag på tillägg som man gjort.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämnden ger sina synpunkter och 

förslag till ändringar.  

Deltar i debatten 

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

Börje Johansson (S), Annette Rydell (S) och Carina Aulin (SD). 

Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar på att avsnittet om trygghetsboende ska ligga 

under boende och inte vård- och omsorg då detta inte är något som beslutas 

av Vård- och omsorgsnämnden. 
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Ordförande Anders lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden ställer sig 

bakom förvaltningens synpunkter samt Christer Hallbergs (S) yrkande.      

Propositionsordning 

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

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 

synpunkter och yrkar på att avsnittet om trygghetsboende ska ligga under 

boende och inte vård- och omsorg 

________________ 

Underlag: Förslag till nytt landsbygdspolitiskt program 

Exp: Akten, kommunstyrelsen, Daniel Granello 
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§ 37 Dnr 2021-000012 040 

Förändring Internbudget 2021 

Förvaltningschef Maria Appelskog och ekonom Jane Wennerdahl Nilsson 

föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

 I arbetet med internbudget 2021, äskade nämnden om ytterligare 14 mnkr 

hos kommunfullmäktige. Detta äskande avslogs med motiveringen att det 

skulle komma generella statliga medel. Dessa statliga medel visade sig inte 

vara generella utan villkorade, vilket leder till att nämnden nu inte kan 

använda dessa statliga medel till det som var planerat.    

Bedömning 

 Nämnden behöver ta nya beslut gällande internbudgeten 2021, 

omprioriteringar behöver göras. Se bilaga 2.   

Förslag till beslut 

 Förvaltningen förslår nämnden; 

Att godkänna de förslag på omprioriteringar i internbudget 2021, som 

förvaltningen har gjort.   

Deltar i debatten 

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

Susanne Petersson (C), Börje Johansson (S), Carina Aulin (SD) och Christer 

Hallberg (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna de förslag på 

omprioriteringar i internbudget 2021, som förvaltningen har gjort. 

Christer Hallberg (S) deltar ej i beslutet, för röstförklaring se bilaga 3. 

________________ 
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Bilaga 1: Förändringar internbudget 2021 

Bilaga 2: Omprioritering av statliga medel 

Bilaga 3: Röstförklaring 

Exp: Kommunstyrelsen,  

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 
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§ 38 Dnr 2021-000004 040 

Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog och ekonom Jane Wennerdahl Nilsson 

redovisar anslagsförbrukningen för föregående månad.      

Deltar i debatten 

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

Annette Rydell (S), Christer Hallberg (S), Börje Johansson (S), Christer 

Åkesson (S) och Susanne Petersson (C). 

Yrkanden 

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

att notera informationen till protokollet samt att förvaltningen ges i uppdrag 

att se över resursfördelningssystem gällande nattbemanning på vård- och 

omsorgs boende i förfrågningsunderlaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 

 att notera informationen till protokollet 

 att ge förvaltningen i uppdrag att se över resursfördelningssystem 

gällande nattbemanning på vård- och omsorgs boende i 

förfrågningsunderlaget. 

________________ 

Bilaga 4: Anslagsförbrukning 2021-02 

Exp: Akten, vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 39 Dnr 2020-000237 730 

Utredning aktivitetssamordnare och dagcentraler 

Enhetschef Susanna Sturesson föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet (2021-01-18) 

gällande förslag på riktlinjer för vad, hur och var vård- och 

omsorgsförvaltningen ska erbjuda aktiviteter för äldre i kommunen utifrån 

var behov och målgrupp finns. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås  

 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram 

förslag till riktlinjer för vad och hur förvaltningen ska erbjuda 

aktiviteter för äldre i kommunen utifrån var behov och målgrupp 

finns. 

 att uppdraget återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden 

senast i november 2021.  

Bedömning 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet (2021-01-18) 

gällande förslag på riktlinjer för vad, hur och var vård- och 

omsorgsförvaltningen ska erbjuda aktiviteter för äldre i kommunen utifrån 

var behov och målgrupp finns. 

Riktlinjer gällande aktiviteter för äldre i kommunen behöver därmed arbetas 

fram. I arbetet med riktlinjer gällande aktiviteter för äldre bör forskning och 

beprövad erfarenhet gällande förebyggande och hälsofrämjande insatser för 

äldre beaktas. Detta för att säkerställa att de insatser förvaltningen 

levererar/erbjuder har en positiv effekt för ett hälsosamt åldrande. Ett 

hälsosamt åldrande är mångfacetterat och kan främjas genom olika 

perspektiv som exempelvis socialt sammanhang, fysisk aktivitet, kost & 

näring samt kognitiv aktivitet/träning.  

Riktlinjerna för hur äldre ska erbjudas aktiviteter för att främja ett hälsosamt 

åldrande bör rikta sig till personer boende i sk. ordinärt boende.  Enligt 

valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende Ronneby kommun ska 

utföraren erbjuda vardagsnära aktiviteter och stimulans.  

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta; 
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 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram 

förslag till riktlinjer för vad och hur förvaltningen ska erbjuda 

aktiviteter för äldre i kommunen utifrån var behov och målgrupp 

finns. 

 att uppdraget återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden senast i 

november 2021  

Deltar i debatten 

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

Susanne Petersson (C) och Agneta Wildros (S).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 

 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram 

förslag till riktlinjer för vad och hur förvaltningen ska erbjuda 

aktiviteter för äldre i kommunen utifrån var behov och målgrupp 

finns. 

 att uppdraget återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden senast i 

november 2021 

________________ 

Exp: Akten, vård- omsorgsförvaltningen 
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§ 40 Dnr 2021-000057 739 

Återredovisning av statistik - beviljad och utförd tid 
inom hemtjänst 

Verksamhetschef Karl Palm och IKT-samordnare Pernilla Haraldsson 

föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

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

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

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

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

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

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

bra och effektiva planering och rutt.  

 

Vård- och Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen till 

protokollet.  

Bedömning 

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

månad 2021. Alla grupper har kommit igång bra med att registrera tid för 

insatserna men det är fortfarande inte alla enheter som kontrollerar så att alla 

pass är godkända i systemet. All personal ska även kontrollera och justera så 

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

 

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
72

81
ac

b7
-6

2a
7-

42
59

-8
9a

6-
27

6d
9d

2e
cd

d0



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(44) 
2021-03-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

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

utmanande införande på grund av pandemin. Samtliga hemtjänstgrupper har 

gjort sitt bästa för att ta sig tid till detta införande men det är troligtvis ännu 

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

beräkningen av beviljad tid.  

 

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

gör rätt vid registreringen.  

 

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

en bra och effektiva planering och rutt.  

  

Förslag till beslut 

Vård- och Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen till 

protokollet   

Deltar i debatten 

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

Christer Hallberg (S) och Agneta Wildros (S). 

Yrkanden 

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

att notera informationen till protokollet.       

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
72

81
ac

b7
-6

2a
7-

42
59

-8
9a

6-
27

6d
9d

2e
cd

d0



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(44) 
2021-03-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och Omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 41 Dnr 2021-000034 739 

Övergripande redovisning av medarbetarenkät 

Ärendet föredras av verksamhetscheferna Karl Palm, Maria Sevestedt och 

Anna-Karin Åkesson som informerar muntligt. 

Sammanfattning  

Varje år genomför Ronneby kommun en medarbetarenkät.  

Medarbetarundersökningen genomförs för att få en uppfattning om hur 

medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden samt för att få ett underlag till 

kommande förbättringsarbete, både kommunövergripande och på enhetsnivå. 

Medarbetarundersökningen ger en nulägesbeskrivning av medarbetarnas 

uppfattning i olika frågeställningar kopplade till målstyrning, arbetsmiljö, 

ledarskap och medarbetarskap.  

På vård- och omsorgsnämnden i mars ges en övergripande presentation 

utifrån respektive verksamhetsområde:  

- Hemtjänst 

- Vård- och omsorgsboende  

- Hälso- och sjukvårdsorganisationen 

 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet.    

Bedömning 

Varje år genomför Ronneby kommun en medarbetarenkät.  

Medarbetarundersökningen genomförs för att få en uppfattning om hur 

medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden samt för att få ett underlag till 

kommande förbättringsarbete, både kommunövergripande och på enhetsnivå. 

Medarbetarundersökningen ger en nulägesbeskrivning av medarbetarnas 

uppfattning i olika frågeställningar kopplade till målstyrning, arbetsmiljö, 

ledarskap och medarbetarskap.  

Undersökningen inkluderar nio frågor kring HME (Hållbart Medarbetar 

Engagemang). Ronneby kommun matar varje år in resultatet i KOLADA 

som är en databas tillhandahållen av SKR. Detta för att möjliggöra 

jämförelse av Ronnebys resultat med andra jämförbara kommuner, såväl 

som med riket. 

Uppmuntran skedde inom vård- och omsorgsförvaltningen för att höja 

deltagandet, möjliggöra deltagandet samt påvisa vinsterna av att besvara 
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enkäten. Alla chefer ska fram till februari 2021 ha gått igenom enkäten med 

sina medarbetare och till april 2021 ska de tillsammans ha skapat en 

handlingsplan utifrån resultatet.  

Målgrupp för undersökningen var samtliga månadsanställda per den 2020-

08-01.   

Svarsdeltagandet för hela kommunen för 2020 landade på 75 % och för vård- 

och omsorgsförvaltningen var svarsfrekvensen totalt 62 %. 

 

På vård- och omsorgsnämnden i mars ges en övergripande presentation 

utifrån respektive verksamhetsområde:  

- Hemtjänst 

- Vård- och omsorgsboende  

- Hälso- och sjukvårdsorganisationen 

 

Fokus vid denna presentation kommer att ligga på svarsfrekvens, medeltal 

för enkäten inom respektive verksamhet, de tre svaren med lägst resultat 

samt de svaren med högst resultat.     

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet     

Deltar i debatten 

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

Annette Rydell (S), Agneta Wildros (S). 

Yrkanden 

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

att notera informationen till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 42 Dnr 2021-000056 730 

Kostnad för inköp av ytterkläder till personal 

Ärendet föredras av Kristina Glimmerborn, administrativ handläggare. 

 

Sammanfattning  

 Vård- och omsorgsnämnden gav 210127 i uppdrag till vård- och 

omsorgsförvaltningen att ta fram kostnad för inköp av ytterkläder till 

hemtjänsten. Utredare har tagit fram denna kostnad samt kostnad även 

personal med likvärdiga arbetsuppgifter. Total kostnad uppgår till mellan 

174 650 kr med vit logga alternativt 188 650 kr inklusive logga i reflextryck 

för personal inom hemtjänst och HSL-verksamhet.   

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om alternativ 1 eller alternativ 

2. 

1. att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att köpa in 

ytterkläder med vit logga till personal inom hemtjänst och HSL-

verksamhet. 

2. att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att köpa in 

ytterkläder med reflexlogga till personal inom hemtjänst och HSL-

verksamhet.       

Bedömning 

 Vård- och omsorgsnämnden gav 210127 i uppdrag till vård- och 

omsorgsförvaltningen att ta fram kostnad för inköp av ytterkläder till 

hemtjänsten. Utredare har tagit fram denna kostnad samt kostnad även 

personal med likvärdiga arbetsuppgifter. Total kostnad uppgår till mellan 

174 650 kr med vit logga alternativt 188 650 kr inklusive logga i reflextryck 

för all personal med utomhusarbete.    

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om alternativ 1 eller alternativ 

2. 

1. att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att köpa in 

ytterkläder med vit logga till personal inom hemtjänst och HSL-

verksamhet. 
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2. att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att köpa in 

ytterkläder med reflexlogga till personal inom hemtjänst och 

HSL-verksamhet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Carina Aulin (SD) och 

Christer Hallberg (S). 

Yrkanden 

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

återremitterar uppdraget till förvaltningschefen med bakgrunden att 

förvaltningschefen ska samverka med andra förvaltningar och återrapportera 

kostnaden för kompletta ytterkläder, även byxor, senast juni månad.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 

 att återremitterar uppdraget till förvaltningschefen med bakgrunden 

att förvaltningschefen ska samverka med andra förvaltningar och 

återrapportera kostnaden för kompletta ytterkläder senast juni månad 

________________ 

Exp: Akten, Maria Appelskog, förvaltningschef 
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§ 43 Dnr 2021-000036 730 

Åtgärdsplaner gällande felaktig medicinering samt 
följsamhet hygienrutiner 

Ärendet föredras av Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

 

Sammanfattning  

 Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid nämndsmötet 210127 att ge 

förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärdsplan för delegering och 

läkemedelshantering och basal hygien. Verksamhetscheferna och MAS 

träffades och diskuterade igenom åtgärder.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås; 

 att ta åtgärderna till protokollet 

 att en deluppföljning av åtgärderna görs förslagsvis i juni  

Bedömning 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid nämndsmötet 210127 att ge 

förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärdsplan för delegering och 

läkemedelshantering och basal hygien. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammankallade till möte med respektive 

verksamhetschef i vård- och omsorgsförvaltningen 210205 där nedan 

åtgärdsförslag togs fram.  

Basal hygien: PPM-BHK (punktprevalensmätning av basal hygien och 

klädregler) görs en gg/år nationellt, 2020 gjordes det både vår och höst. V 2-

3 2021 har vård- och omsorgsförvaltningen även gjort en lokal mätning.  

Jämfört med höst 2020 till den lokala så har antal observationer ökat från 

179 till 324 observationer. Andelen som följer alla åtta momenten som 

kontrolleras har ökat från 66 % till 73,5%. Vilket tyder på att vi är på rätt 

väg. 

Men vi ser ett fåtal enheter som har mycket låg följsamhet till alla åtta 

momenten och det är två enheter i hemtjänsten som ligger på 30 % 

följsamhet och en enhet på vård- och omsorgsboende som har 0%. Dessa tre 

enheter kommer att få gå om basal hygien utb med en inriktning på det 

moment som brister på respektive enhet. Verksamhetschefer för hemtjänst 

och vård- och omsorgsboende kommer att ha samverkan med Covid 
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samordnare Niklas (som också håller i basal hygienutb.) om när, var och hur 

utbildningen ska göras.  

Alla hygienombud kommer att inför den nationella mätningen v 11-12 att bli 

kallade till en 45 minuters genomgång av vad som ska observeras, hur 

protokoll ska föras och hur resultatet ska registreras. Det kommer finnas tre 

tillfällen, digitalt, för dessa 45 minuters passen under v 9 och/eller 10.  

Uppföljningsmöte med hygienombuden, för att granska resultatet efter den 

nationella mätningen, kommer bokas in i april och då kommer också 

förberedelser göras för en ny lokal mätning v 18-19.  

 

Läkemedelshantering: Det som granskas är hur signeringslistor, 

läkemedelslistor, avräkningslistor mm hanteras, förvaras och hur det 

signeras. I omvårdnadspärmen finns en flik avsett för hälso- och sjukvårdens 

dokument. Denna flik är hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar men de är 

inte så ofta i pärmen som omvårdnadspersonalen så även dom måste vara 

engagerade av att hålla reda under fliken. Kontaktpersonal har ett extra 

ansvar för att se till att allt hanteras korrekt. Ett förslag är att varje år när 

enhetschef har RUS-samtal så ska pärmen gås igenom och saneras men det 

måste även förekomma att granskning görs regelbundet, det räcker inte med 

en gång per år.  

Ett arbete kring förtydligande av vad som ska finnas i omvårdnadspärmen 

måste göras samt en översyn av om det måste finnas en gemensam pärm. 

Hälso- och sjukvården kan ha en egen pärm med sina signeringslistor, 

läkemedelslistor, avräkningslistor m.m. Den digitala signeringen kommer att 

påverka positivt eftersom då minskar antalet dokument. 

Skarpare bedömning vid delegering måste göras, en delegering ska ej ske för 

att underlätta i verksamhetens personalbemanning utan den ska genomföras 

endast när det är förenligt med trygg och säker vård.  

Verksamhetschefen för hälso- och sjukvården kommer att starta upp 

ledningsgrupp med enhetschefer för hälso- och sjukvården samt MAS och 

där blir ett forum för att arbeta kring förbättringsarbete och granskningar. I 

ett första skede kommer ett möte att ske med verksamhetschef för HSL, 

enhetschef för sjuksköterskorna och MAS för att säkerställa att 

förbättringsarbete startas upp ganska omgående. Verksamhetschef för HSL 

kallar samman.  

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås: 

 att ta åtgärderna till protokollet 

 att en deluppföljning av åtgärderna görs förslagsvis i juni  
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Deltar i debatten 

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

Carina Aulin (SD), Christer Hallberg (S) och Johannes Chen (M).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget 

att läkemedelshantering följs upp per tertial.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

 att ta åtgärderna till protokollet 

 att en deluppföljning av åtgärderna görs förslagsvis i juni 

 att läkemedelshantering följs upp per tertial 

 

________________ 

Exp: Akten, Katarina Losell, MAS 
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§ 44 Dnr 2021-000038 730 

Patientsäkerhetsberättelse 

Ärendet föredras av Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

 

Sammanfattning  

Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 10§ så ska vårdgivaren senast den 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 

3. vilka resultat som har uppnåtts. 

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 7 kap 2 § ska 

patientsäkerhetsberättelsen även innehålla uppgifter om hur ansvaret för 

patientsäkerhetsarbetet har varit fördelat, hur patientsäkerheten genom 

egenkontroller/internkontroller har följts upp och utvärderats, hur samverkan 

har möjliggjorts för att förebygga vårdskador och hur risker för vårdskador 

har hanterats samt hur inkomna rapporteringar, klagomål och synpunkter har 

hanterats. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås: 

 Att ta patientsäkerhetsberättelsen till protokollet      

Bedömning 

Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 10§ så ska vårdgivaren senast den 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 

3. vilka resultat som har uppnåtts. 

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 7 kap 2 § ska 

patientsäkerhetsberättelsen även innehålla uppgifter om hur ansvaret för 

patientsäkerhetsarbetet har varit fördelat, hur patientsäkerheten genom 

egenkontroller/internkontroller har följts upp och utvärderats, hur samverkan 

har möjliggjorts för att förebygga vårdskador och hur risker för vårdskador 

har hanterats samt hur inkomna rapporteringar, klagomål och synpunkter har 

hanterats.      
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att ta patientsäkerhetsberättelsen till 

protokollet   

Deltar i debatten 

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

Agneta Wildros (S) och Annette Rydell (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till att godkänna 
patientsäkerhetsberättelsen för 2020.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 

för 2020. 
________________ 

Exp: Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 45 Dnr 2021-000037 730 

Kvalitetsberättelse 

Kvalitetsutvecklare Bodil Evaldsson föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

I kvalitetsberättelsen för 2020 beskrivs Vård- och omsorgsförvaltningens 

kvalitetsarbete det gångna året inom föreskriftens områden.  

 

Den årliga kvalitetsberättelsen publiceras på kommunens externa hemsida 

(www.ronneby.se) och är därmed tillgänglig för allmänheten.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att ta informationen om 

kvalitetsberättelsen 2020 till protokollet.    

Bedömning 

 Enligt föreskriften SOSFS 2011:9 Ledningssystemet för systematiskt 

kvalitetsarbete bör det varje år upprättas en sammanhållen 

kvalitetsberättelse.  

 

I kvalitetsberättelsen för 2020 beskrivs Vård- och omsorgsförvaltningens 

kvalitetsarbete under det gångna året inom föreskriftens område. 

 

Enligt SOSFS 2011:9 bör kvalitetsberättelsen hållas tillgänglig för den som 

önskar ta del av den. Vård- och omsorgsförvaltningens årliga 

kvalitetsberättelse publiceras på kommunens externa hemsida 

(www.ronneby.se) och är därmed tillgänglig för allmänheten.        

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen om 

kvalitetsberättelsen 2020 till protokollet.     

Deltar i debatten 

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

Annette Rydell (S) och Börje Johansson (S). 
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Yrkanden 

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

att notera informationen om kvalitetsberättelsen 2020 till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen om 

kvalitetsberättelsen 2020 till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 46 Dnr 2021-000069 739 

Nytt hyresavtal Ålycke 

Förvaltningschef Maria Appelskog föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

 En brandinspektion har genomförts på Ålycke, vilket genererat krav på 

åtgärder, bla installation av sprinklersystem. Dessa åtgärder renderar en 

hyreshöjning för förvaltningen.    

Bedömning 

Nämnden behöver skapa utrymme i internbudgeten för en hyreshöjning eller 

äska kompensation från kommunstyrelsen.   

Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår nämnden;  

 att ta ärendet vidare till kommunfullmäktige för äskande av medel 

för kompensation för ökad hyreskostnad samt framtida 

indexuppräkningar av hyran     

Deltar i debatten 

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

Rickard Evaldsson (M), Annette Rydell (S) och Susanne Petersson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt att be 

kommunfullmäktige godkänna hyreskontrakt.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar;  

 att ta ärendet vidare till kommunfullmäktige för äskande av medel 

för kompensation för ökad hyreskostnad samt framtida 

indexuppräkningar av hyran 

 att be kommunfullmäktige godkänna hyreskontrakt 
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________________ 

Exp: Akten, Kommunfullmäktige (bifoga hyreskontrakt) 
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§ 47 Dnr 2021-000074 730 

Information om ändrade regler avseende LAS 

Verksamhetschef Maria Sevestedt föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

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

En av förändringarna gäller LAS konvertering, vilket påverkar vård- och 

omsorgsförvaltningen.  Konvertering kommer ske efter 18 månader, det vill 

säga 548 dagar. I dagsläget gäller 24 månader, det vill säga 720 dagar.  

Cirka 40 - 50 vikarier kommer att sakna placering i förvaltningen hösten 

2021. 

 

Förvaltningen har tagit fram en plan för att möta förändringen i AB.  

 

Vinsterna med förändringarna i AB bedöms vara den kontinuitet som kan 

skapas med vana medarbetare vid konverterade tjänster.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta; 

 att ta informationen till protokollet samt 

 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 

med förberedelser och planering inför förändringarna i AB.    

Bedömning 

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

En av förändringarna gäller LAS konvertering, vilket påverkar vård- och 

omsorgsförvaltningen.  Konvertering kommer ske efter 18 månader, det vill 

säga 548 dagar. I dagsläget gäller 24 månader, det vill säga 720 dagar.  

Cirka 40 - 50 vikarier kommer att sakna placering i förvaltningen hösten 

2021. 

 

Plan för att möta förändringen i AB:  

 Anställningsstopp i form av att inga vakanta tjänster kommer att 

annonseras ut. Prioriteringen är istället att ge konverterad personal 

(eller de som är på väg att bli konverterade) placeringar.  
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 Dialog kring att starta en resurspool från hösten 2021. 

 Arbeta vidare med Äldreomsorgslyftet kopplat till denna förändring. 

 Återinföra antal dagar en outbildad vikarie kan arbeta inom vård- och 

omsorgsförvaltningen- till 360 dagar.  

 

Vinsterna med förändringarna i AB bedöms vara den kontinuitet som kan 

skapas med vana medarbetare vid konverterade tjänster.   

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta; 

 att ta informationen till protokollet samt 

 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 

med förberedelser och planering inför förändringarna i AB.  

Deltar i debatten 

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

Agneta Wildros (S).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget 

att återrapportering till nämnden ska ske i juni.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 

 att ta informationen till protokollet samt 

 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 

med förberedelser och planering inför förändringarna i AB 

 samt att återrapportera till nämnden i juni 

________________ 

Exp: Akten, vård- och omsorgsförvaltningen 

 

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
72

81
ac

b7
-6

2a
7-

42
59

-8
9a

6-
27

6d
9d

2e
cd

d0



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(44) 
2021-03-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 2021-000068 730 

Kompetenshöjande insats i mänskliga rättigheter 
kopplat till demokrati och segregation 

 

Sammanfattning  

Den svenska lagstiftningen regleras genom bl.a. grundlagar, kommunallag 

och speciallagstiftning hur åtaganden om mänskliga rättigheter ska 

förverkligas i Sverige. Offentliga aktörer måste förhålla sig till Sveriges 

konventionsåtaganden om såväl politiska och medborgerliga rättigheter som 

ekonomiska och sociala rättigheter. Sedan 2014 har regeringen en 

överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att 

stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna inom styrning och ledning på 

kommunal nivå. Målet är att utveckla arbetet med att stärka respekten för 

mänskliga rättigheter samt kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan 

omsättas i praktiken inom den kommunala verksamheten och integreras i 

ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.  

 

Ronneby kommuns strategiska målområden grundar sig i Agenda 2030 och 

har brutits ner i kommunstyrelsens och nämndens mål för 2021. De 

strategiska målområdena utgår ifrån kommunens värdegrund och har även 

legat till grund för kommunens framtagande av Integrationsstrategi 2019-

2021 (KF 2019-11-28, § 353). 

 

Under 2018/2019 beviljades kommunen även medel från Delmos 

(Delegationen mot segregation) och det gjordes en kartläggning och 

behovsanalys för att identifiera utvecklingsområden och insatser i 

kommunen i syfte att minska och motverka segregation. Utifrån denna 

kartläggning och behovsanalys har kommunen fått vidare projektbidrag för 

tre insatser under 2020 för insatser för åren 2020-2021. En av dem är att 

erbjuda förtroendevalda och anställda kompetenshöjning inom mänskliga 

rättigheter kopplat till demokrati och segregation som är en viktig 

förutsättning och i sig en nödvändighet för att förstå segregation och dess 

påverkan och konsekvenser för individ och samhället. Insatsen är i sin tur ett 

redskap för att i fortsättningen kunna arbeta med att minska och motverka 

segregation i vår kommun och i det långa loppet minska kostnader som en 

del av segregationens konsekvenser.     

 

 

Som anställd skall vi veta mer om vilket ansvar vi som kommunanställda har 

för upprätthållandet samt implementeringen av mänskliga rättigheter i vårt 
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arbete, i möte med våra anställda, kollegor och klienter. För att uppnå att alla 

anställda och förtroendevalda inom Ronneby kommun skall utgå ifrån 

samma grund skall de få en genomgång av de mänskliga rättigheterna inom 

statsförvaltning. Utöver detta skall de ges redskap och verktyg för att på ett 

säkert och rätt sätt agera och interagera i olika situationer, framför allt vid 

bemötandet av varandra och medborgare i arbetet men också när det kommer 

till att i förväg hindra eventuella problem och konflikter på arbetsplatsen när 

de mänskliga rättigheterna ska säkras och upprätthållas.  

 

Utbildning  

Kommunen har upphandlat en MR-utbildning med Enact för att genomföra 

utbildning under mars och april månad. Under utbildningen kommer ett 

urval av förtroendevalda och anställda få en genomgång av grundläggande 

och relevanta regelverk kring mänskliga rättigheter kopplat till demokrati 

och segregation. Deltagare kommer få kunskap och redskap i: 

 Hur vi bidrar till jämställt och likvärdigt bemötande på arbetsplatsen 

 Hur vi löser konflikter där mänskliga rättigheter utmanas 

 Hur vi tar emot och introducerar en nyanställd 

 Hur vi använder mänskliga rättigheter som ett redskap för att 

förbättra ledarskap och motverka odemokratiska och fientliga idéer 

och beteenden på arbetsplatsen 

 

Utbildning är uppdelad på två pass samt ett tredje specialpass som endast 

riktas till enhetschefer, rektorer och av förvaltningen utvalda nyckelpersoner 

för vidare spridning i verksamheten. Bilaga 1 beskriver utbildningens 

innehåll samt tidsplan.      

Bedömning 

För att vi ska kunna kvalitetssäkra människorättsperspektivet i styrning och 

ledning, anser vi att alla 178 förtroendevalda (ledamöter och ersättare) bör 

genomgå ovan nämnda utbildning i mänskliga rättigheter.  

 

Tid och kostnad 

Utbildning – del 1: 2,5 timmar 

Utbildning – del 2: 3 timmar 

Total kostnad per deltagare: 1 958 kr 

Total kostnad för förtroendevalda: 348 524 kr 

 

Arvoden för deltagande utgår från beviljade projektmedel.      

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige, 

Kommunstyrelse, Utbildningsnämnd, Vård- och Omsorgsnämnd, 
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Socialnämnd, Teknik, Fritid- och Kulturnämnd, Miljö- och Byggnadsnämnd, 

Krisledningsnämnd, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, AB Ronneby 

Helsobrunns styrelse, AB Ronneby Industrifastigheters styrelse, Ronneby 

Miljö & Teknik AB:s styrelse och AB Ronnebyhus styrelse; 

 att föreslå sina ledamöter och ersättare att genomgå MR-utbildningen 

i kompetenshöjande syfte 

 att förlorad arbetsinkomst ersätts av respektive nämnd/styrelse. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Anders lund (M) yrkar på att föreslå sina ledamöter och ersättare 

att genomgå MR-utbildningen i kompetenshöjande syfte samt att 

ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden har rätt till förlorad arbetsinkomst 

under utbildningen.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 

 att föreslå sina ledamöter och ersättare att genomgå MR-utbildningen 

i kompetenshöjande syfte 

 att ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden har rätt till förlorad 

arbetsinkomst under utbildningen 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 49 Dnr 2021-000009 754 

Månadsrapport- placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende 

Ärendet föredras av Annika Sandin, avgiftshandläggare. 

 

Sammanfattning  

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och 

omsorgsboende.  

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2021-03-15 är 2 

personer. 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.  

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

Rapporten avser redovisade antal 2021-03-15: 

 

Antal personer som väntar på placering                                2            

 

Antal av de ovanstående 2 personerna: 

 

Som väntar på somatikboende                                         1 

Som väntar på demensboende                                         1 

Befinner sig på korttidsboendet                                       0 

Där kommunen vid rapportens skapande riskerar  

Vitesföreläggande.                                                           0    

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Agneta Wildros (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 framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till nämnden. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 50 Dnr 2021-000071 739 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 

Ärendet föredras av Annika Sandin, avgiftshandläggare. 

 

Sammanfattning  

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 

enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för fjärde kvartalet 2020, redovisas för 

vård- och omsorgsnämnden.   

Bedömning 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv. 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vård- och 

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla 

gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.16 kap 6f§ Socialtjänstlagen. 

 

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2021 är: 

 

1–31 januari 2021 (gäller för okt-dec 2020) 

1–30 april 2021 

1 juli–31 augusti 2021 

1–31 oktober 2021 

1-31 januari 2022 
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

att notera informationen till protokollet samt översända detsamma till 

kommunfullmäktige.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

________________ 

Exp: Akten, Kommunfullmäktige 
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§ 51 Dnr 2021-000005 739 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Maria Sevestedt rapporterar om stabilt pandemiläge men 

bortfall ibland cheferna i verksamheten på grund av olika orsaker. Personen 

som innehar rollen som covid-koordinator behöver därför plockas tillbaka 

till annan position. En annan lösning för Covid-koordinator kommer 

undersökas.   

Maria informerar även om att de helt gått över från verksamhetssystem Life 

care till Procapita.  

Verksamhetschef Karl Palm rapporterar stabilt läge. 

Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson, tittar på lokalfrågorna på Sörby, 

möjlig lösning är att flytta handläggarna till Vidablick. 

Anna-Karin informerar även om att rekrytering inför sommaren är klar för 

myndighet och rehab, men att det är svårare hitta vikarier på 

sjuksköterskesidan. Hon väntar på även på rekrytering av ny enhetschef.   

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

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

att notera informationen till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 52 Dnr 2021-000006 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

 Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

 

Namnteckningsprov 

Hemtjänsttimmar i ordinärt boende t o m februari 2021 

Biståndsbeslut t o m februari 2021 

Attestantslista 2021-02-25 

Avskrivnings 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 framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten, Lena Tingdahl handläggare 
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§ 53 Dnr 2021-000007 739 

Skrivelser, cirkulär, m.m. 

 

Sammanfattning  

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

Protokollsutdrag KS 2021-03-02 § 92 Resultat KKIK 2020 

”Kommunstyrelsen beslutar att: 1 anta förslaget med åtgärdspunkter. 2 Ta 

informationen före resultat KKIK 2020 till handlingarna. 

Protokollsutdrag KF 2021-03-04 § 51 Riktlinjer för kravverksamheten 

”Kommunfullmäktige beslutar att  

Upphäva kravrutin enligt KF § 286/2008 

Anta riktlinjer för kravverksamheten och tillämpa avgifterna enligt bifogat 

förslag, till detta protokoll bifogad bilaga 4, samt 

Att de nya riktlinjerna för kravverksamheten ska börja gälla i det 

efterföljande månadsskiftet efter att beslutet vunnit laga kraft.” 

Protokoll samverkansnämnden i Blekinge 2021-02-19 §§ 1-11 

Formulär från SKR – Erbjudande om att ansluta till yrkesresan 

Yttrande avseende KF-uppdrag 9 

Överenskommelse mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge om 

samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. 

Vårdförbundet underrättar om utsedd facklig förtroendeman och 

skyddsombud.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

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

att notera informationen till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       
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Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 

 

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
72

81
ac

b7
-6

2a
7-

42
59

-8
9a

6-
27

6d
9d

2e
cd

d0



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(44) 
2021-03-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 2021-000008 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anders lund (M) tar upp Budgetdirektiv 2022 och ber nämnden 

noterar att presidiet och förvaltningschefen har deltagit på budgetdialog och 

att förslag till budgetdirektiv kommer i april. 

 

Christer Åkesson (S) anmäler felaktighet kring föregående 

sammanträdesprotokoll och det konstateras att Christer Hallberg (S) 

tjänstgjorde från § 23, inte § 24 som det uppges på närvarolistan. 

Christer Hallberg (S) funderar över hur rutinerna ser ut i förvaltningen runt 

kontroll av körkort hos anställda. Verksamhetschef Karl Palm kommer se 

över detta.   

Deltar i debatten 

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

Christer Hallberg (S), Agneta Wildros (S) och Börje Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders lund (M) yrkar på: 

 att noterar att presidiet och förvaltningschef har deltagit på 

budgetdialog och att förslag till budgetdirektiv kommer i april  

 samt att ändra i närvarolistan på försättsbladet till protokoll från 

2021-02-24  och lägga ändringen som bilaga till februari månads 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 

 att noterar att presidiet och förvaltningschef har deltagit på 

budgetdialog och att förslag till budgetdirektiv kommer i april  

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
72

81
ac

b7
-6

2a
7-

42
59

-8
9a

6-
27

6d
9d

2e
cd

d0



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(44) 
2021-03-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 samt att ändra i närvarolistan på försättsbladet till protokoll från 

2021-02-24  och lägga ändringen som bilaga till februari månads 

protokoll. 

 ________________ 

Exp: Akten 
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VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Förändringar internbudget 2021 markerat med gult.

Bokslut_2020 Budget_2021

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Intäkter

Taxor och avgifter -194 -175

Hemtjänst egen regi -94 621 -93 440

Vobo egen regi -116 731 Budget för natt korttids hamnade av misstag på budget för köp av boende platser.

Avgifter hemtjänst -9 065 -9 344

Avgifter säbo -4 072 -4 080

Avgifter HSL -189 -315

Avgifter larm -1 814 -1 820

Hyror -18 154 -17 805

Projektintäkter -5 935 -12 000

Övriga intäkter -31 068 -3 959

Summa intäkter -165 112 -259 669

Kostnader

Personalkostnader 352 475 312 423 Budget för resurs reducerad med 300 tkr istället för 400 tkr.

Lokalkostnader 37 368 35 466 Internhyra Vidablick genererar en lägre budget för 2021

Köp av hemtjänsttimmar 103 855 100 085

varav egen regi 94 511 93 440

varav extern regi 9 344 6 645

Köp av platser, vår och omsorgsboende 8 616 141 771 Budget för natt korttids hamnade av misstag på budget för köp av boende platser.

varav egen regi 116 731 Budget för natt korttids hamnade av misstag på budget för köp av boende platser.

varav extern regi 8 616 25 040

Larm 2 744 2 824

Tekniska hjälpmedel 11 354 11 420

Betalningsansvar 50

Inhyrd personal 121 360

Projektkostnader 5 487

Övriga kostnader 38 825 28 619

Summa Kostnader 560 844 633 018

Avskrivningar 2 038 2 509

Internränta 112 101

RESULTAT 397 881 375 959

Sida 1

Bilaga 1
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VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Förändringar internbudget 2021 markerat med gult.

Bokslut_2020 Budget_2021

100 NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH

Intäkter

Kostnader

Personalkostnader 890 1 135

Övriga kostnader 22 94

Summa Kostnader 911 1 229

RESULTAT 911 1 229

500 VÅRD OCH OMSORGSFÖRV

Intäkter

Övriga intäkter -9 242

Summa intäkter -9 242

Kostnader

Personalkostnader 10 043 10 716

Lokalkostnader 674

Övriga kostnader 11 380 2 324

Summa Kostnader 22 098 13 040

Avskrivningar 34 540

Internränta 3 28

RESULTAT 12 892 13 608

501 MYNDIGHETSKONTOR

Intäkter

Övriga intäkter -2 320 -1 251

Summa intäkter -2 320 -1 251

Kostnader

Personalkostnader 5 197 4 674

Lokalkostnader 390 395

Köp av hemtjänsttimmar 103 855 100 085

varav egen regi 94 511 93 440

varav extern regi 9 344 6 645

Köp av platser, vår och omsorgsboende 8 616 141 771 Budget för natt korttids hamnade av misstag på budget för köp av boende platser.

varav egen regi 116 731 Budget för natt korttids hamnade av misstag på budget för köp av boende platser.

varav extern regi 8 616 25 040

Betalningsansvar 50

Övriga kostnader 291 360

Summa Kostnader 118 350 247 335

Avskrivningar 48 48

Internränta 4 3

RESULTAT 116 083 246 135

502 VOLYM/KVAL/FÖRBÄTR

Intäkter

Kostnader

Övriga kostnader 36 250

Summa Kostnader 36 250

RESULTAT 36 250

                                                                                Sida 2
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VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Förändringar internbudget 2021 markerat med gult.

Bokslut_2020 Budget_2021

508 FINANSIERADE PROJEKT

Intäkter

Projektintäkter -5 935 -12 000

Övriga intäkter

Summa intäkter -5 935 -12 000

Kostnader

Projektkostnader 5 487

Övriga kostnader

Summa Kostnader 5 487

RESULTAT -448 -12 000

509 HEMTJÄNST, ÄLDREOMS

Intäkter

Taxor och avgifter -194

LOV hemtjänst egen regi -94 621 -93 440

Avgifter hemtjänst -9 065 -9 344

Avgifter larm -1 814 -1 820

Hyror -86 -86

Övriga intäkter -7 350 -140

Summa intäkter -113 131 -104 830

Kostnader

Personalkostnader 131 438 114 514

Lokalkostnader 2 186 1 598

Larm 2 212 2 272

Övriga kostnader 12 440 9 822 Budget för en bil flyttad från verksamhet 509 till 520

Summa Kostnader 148 277 128 206

Avskrivningar 414 470

Internränta 26 21

RESULTAT 35 585 23 867

510 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDREOMS

Intäkter

Taxor och avgifter -175

LOV säbo egen regi -116 731 Budget för natt korttids hamnade av misstag på budget för köp av boende platser.

Avgifter säbo -4 072 -4 080

Hyror -18 068 -17 719

Övriga intäkter -9 966 -2 281

Summa intäkter -32 106 -140 986

Kostnader

Personalkostnader 170 448 141 691

Lokalkostnader 33 118 32 489 Internhyra Vidablick genererar en lägre budget för 2021

Larm 532 552

Övriga kostnader 8 420 8 654

Summa Kostnader 212 518 183 386

Avskrivningar 1 477 1 371

Internränta 74 45

RESULTAT 181 963 43 816
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VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Förändringar internbudget 2021 markerat med gult.

Bokslut_2020 Budget_2021

511 HÄLSO O SJUKV, KOMMUNSKÖT

Intäkter

Avgifter HSL -189 -315

Övriga intäkter -1 789 -287

Summa intäkter -1 978 -602

Kostnader

Personalkostnader 25 445 29 039 Budget för resurs reducerad med 300 tkr istället för 400 tkr.

Lokalkostnader 686 675

Inhyrd personal 121 360

Övriga kostnader 5 273 5 277

Summa Kostnader 31 524 35 351

Avskrivningar 55 69

Internränta 4 3

RESULTAT 29 604 34 821

520 REHABILITERINGSENHET

Intäkter

Övriga intäkter -402

Summa intäkter -402

Kostnader

Personalkostnader 9 013 10 563

Lokalkostnader 313 309

Larm

Tekniska hjälpmedel 11 354 11 420

Övriga kostnader 926 1 027 Budget för en bil flyttad från verksamhet 509 till 520

Summa Kostnader 21 606 23 319

Avskrivningar 11 11

Internränta 1 1

RESULTAT 21 215 23 331

530 UTBILDNING USK, ÄN

Intäkter

Kostnader

Personalkostnader 91

Övriga kostnader 38 811

Summa Kostnader 38 902

RESULTAT 38 902
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Omprioritering av statliga medel- Vård- och omsorgsnämnden 

I arbetet med internbudget 2021, äskade vård- och omsorgsnämnden om ytterligare 14 mnkr 

hos kommunfullmäktige. Detta äskande avslogs med motiveringen att det skulle komma 

generella statliga medel. Dessa statliga medel visade sig inte vara generella utan villkorade, 

vilket leder till att nämnden nu inte kan använda dessa statliga medel till det som var planerat. 

Statsbidraget omprioriteras till dessa områden: 

 Hemsjukvård

 Vård- och omsorgsboende App

 Privata utförare

 Aktivitetssamordnare

 Demens-sjuksköterska

 Palliativa teamet

 Trygg hemgång

 Gläntan (dagverksamhet för personer med demensdiagnos som bor i ordinärt boende)

 Regelbunden utbildning för medarbetare i basala hygienrutiner.

 Verksamhetsutökningar: 1 Enhetschef i Hälso- och sjukvårdsorganisationen +

utökning i bemanningsenheten

Bilaga 2
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Röstförklaring  

Vård och omsorgsnämndens sammanträde 2021-03-24 § 4. 

Jag deltar inte i beslutet. 

Motivering: Dagens beslut gäller justeringar av den vid förra mötet fastställda internbudgeten för 

2021. Jag anser inte att internbudgeten är realistisk och de föreslagna justeringarna ändrar inte 

detta. 

Ronneby 2021-03-24 

Christer Hallberg 

Bilaga 3
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

(tkr) Bokslut 2020 Budget 2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 

Taxor och avgifter -194 -175 -18 10,29% 16,67%

Hemtjänst egen regi -94 621 -93 440 -16 173 17,31% 16,67%

Vobo egen regi -116 731 -18 322 15,70% 16,67%

Avgifter hemtjänst -9 065 -9 344 -1 500 16,05% 16,67%

Avgifter Vobo -4 072 -4 080 -632 15,49% 16,67%

Avgifter HSL -189 -315 -52 16,51% 16,67%

Avgifter larm -1 814 -1 820 -286 15,71% 16,67%

Hyror -18 154 -17 805 -2 066 11,60% 16,67%

Projektintäkter -5 935 -12 000 -2 049 17,08% 16,67%

Övriga intäkter -30 989 -3 959 15 856 -400,51% 16,67%

Summa intäkter -165 033 -259 669 -25 241 9,72%

Personalkostnader 352 475 312 423 60 462 19,35% 15,38%

Lokalkostnader 37 368 35 466 5 787 16,32% 16,67%

Köp av hemtjänsttimmar 103 855 100 085 17 122 17,11% 16,67%

varav egen regi 94 511 93 440 16 173 17,31% 16,67%

varav extern regi 9 344 6 645 949 14,28% 16,67%

Köp av platser, vår och omsorgsboende 8 616 141 771 20 023 14,12% 16,67%

varav egen regi 116 731 18 322 15,70% 16,67%

varav extern regi 8 616 25 040 1 701 6,79% 16,67%

Larm 2 744 2 824 267 9,45% 16,67%

Tekniska hjälpmedel 11 354 11 420 998 8,74% 16,67%

Betalningsansvar 50

Inhyrd personal 121 360

Projektkostnader 5 487 899 16,67%

Övriga kostnader 38 746 28 619 3 432 11,99% 16,67%

Summa kostnader 560 765 633 018 108 991 17,22% 16,67%

Avskrivningar 2 038 2 509

Internränta 112 101

RESULTAT 397 881 375 959 83 749 22,28%

2021-03-16 1(21)
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer
Förvaltningen har använt 22,28% av tilldelad årsbudget, det är något mer än vad vi bör 
använda. Dock har statsbidrag för merkostnader för covid-19 ej inkommit inbokat i mars 
månad). Både hemtjänstverksamheten och vård- och omsorgsboendena står inför utmaningar. 
Hemtjänstverksamheten står inför utmaningen att hålla budget. Vård- och omsorgsboendena 
har en hög andel lediga lägenheter, som i sin tur ger lägre intäkter vilket föranleder snabb 
omställning av bemanningen. 

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 22,9 mnkr  (intäkt som bokats upp i bokslut 2020 vänder 
och blir en kostnad 2021 för att matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 16 mnkr 

Personalkostnader
Total kostnad 61,3 mnkr

Sjuklönekostnader: 2 mnkr
Budget sjuklönekostnader: 2,9 mnkr
Sjuklöneersättning: Ersättning för jan har kommit i mars, 0,6 mnkr

Volymavvikelse hemtjänsttimmar
Under februari landade volymen hemtjänsttimmar på 22 114 timmar. Den prognos som 
kontaktekonom och förvaltningschef räknat fram, är att volymen hemtjänsttimmar kommer 
vara ca 22 900/månad. 

Volymavvikelse köp av platser
Prognos framtagen av kontaktekonom och förvaltningschef motsvarar en beläggningsgrad på 
96,3 % för somatikplatser och 83,6 % för demensplatser. Utfall för februari landar på 90,44 % 
för somatik och 81,76 % för demens.

2021-03-16 2(21)
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
för somatik och 81,76 % för demens.

Verksamhetsförändringar
15 februari tillträdde nya verksamhetschefen för hemtjänstverksamheten, Karl Palm.

Nettokostnad (förvaltningens totala kostnad minus intäkter)
83,7 mnkr

Bruttokostnad (förvaltningens totala kostnad inklusive intäkter)
109 mnkr

2021-03-16 3(21)
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (C100)

(tkr) Bokslut 2020 Budget 2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 

Taxor och avgifter

Övriga intäkter

Summa intäkter

Personalkostnader 890 1 135 120 10,57% 16,67%

Övriga kostnader 22 94

Summa kostnader 911 1 229 120

RESULTAT 911 1 229 120

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Ersättning till nämndens ledamöter

2021-03-16 4(21)
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGENS KANSLI SAMT LEDNING (C500)

(tkr) Bokslut 2020

Budget

2021

Utfall 

202102 Utfall 202102 % Referens % 

Taxor och avgifter

Övriga intäkter -9 163 6 551

Summa intäkter -9 163 6 551

Personalkostnader 10 043 10 716 1 959 18,28% 15,38%

Lokalkostnader 674 85

Övriga kostnader 11 301 2 324 308 13,25% 16,67%

Summa kostnader 22 019 13 040 2 352 18,04%

Avskrivningar 34 540

Internränta 3 28

RESULTAT 12 893 13 608 8 904

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer
Den något höga personalkostnaden beror på att vi under januari månad var två förvaltningschefer på plats, i 
syfte att undertecknad skulle få en bra introduktion. Även en del övertid påverkar resultatet samt utbetalning av 
semester i februari.

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto:  6,9 mnkr (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och blir en kostnad 2021 
för att matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 6,5 mnkr

Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 25 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 118 tkr
Sjuklöneersättning:  

2021-03-16 5(21)
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR MYNDIGHETSKONTORET (C501)

(tkr) Bokslut 2020

Budget

2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 

Taxor och avgifter

Övriga intäkter -2 320 -1 251 1 066 -85,21% 16,67%

Summa intäkter -2 320 -1 251 1 066 -85,21% 16,67%

Personalkostnader 5 197 4 674 763 16,32% 15,38%

Lokalkostnader 390 395 63 15,95% 16,67%

Köp av hemtjänsttimmar 103 855 100 085 17 122 17,11% 16,67%

varav egen regi 94 511 93 440 16 173 17,31% 16,67%

varav extern regi 9 344 6 645 949 14,28% 16,67%

Köp av platser vobo 8 616 141 771 20 023 14,12% 16,67%

varav extern regi 116 731 18 322 15,70% 16,67%

varav  extern regi 8 616 25 040 1 701 6,79% 16,67%

Betalningsansvar 50

Övriga kostnader 291 360 31 8,61% 16,67%

Summa kostnader 118 350 247 335 38 002 15,36%

Avskrivningar 48 48

Internränta 4 3

RESULTAT 116 083 246 135 39 069 15,87%
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer
Budget i balans. Dock överstiger volymen hemtjänsttimmar det budgeterade.

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto:  658 tkr  (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och blir en 
kostnad 2021 för att matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 658tkr 

Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 484 kr
Budget sjuklönekostnader: 35 tkr
Sjuklöneersättning: 

Verksamhetsförändringar
Inga förändringar

Volymavvikelse hemtjänsttimmar
Beviljade hemtjänsttimmar januari = 22 114, tidigare framräknad prognos =22 900

Volymavvikelse antal köpta platser/dygn på vård- och omsorgsboende
Beläggning för februari landar på 90,44 % för somatik och 81,76 % för demens, tidigare framräknad 
prognos = 96,3 % för somatikplatser och 83,6 % för demensplatser. 

Kostnad för leasingbilar
25,7 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR KVALITE- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE (C502)

(tkr) Bokslut 2020

Budget

2021

Utfall 

202102

Taxor och avgifter

Summa intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader 36 250

Summa kostnader 36 250

RESULTAT 36 250

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT OCH PRESTATIONSMEDEL (C508)

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021

Utfall 

202102

Intäkter

Kris/samtal/trauma Covid -448

Äldreomsorgslyftet -425 -1 198

God och nära vård -1 394 -711

Ensamhet och demens -2 163

Kvalitet/effektivitet Äldre i fokus -600

Prestationsmedel 2014 -704

Komeptensutv hälso/sjukvård -130 -130

Läkemedel Äldre -10 -10

Valfrihet enligt LOV -96

Motv. konsekvenser av isolering för äldre -105

Summa intäkter -6 075 -2 049

Kostnader

Äldreomsorgslyftet 425 899

God och nära vård 1 394

Ensamhet och demens 2 163

Kvalitet/effektivitet Äldre i fokus 600

Prestationsmedel 2014 704

Komeptensutv hälso/sjukvård 130

Läkemedel Äldre 10

Valfrihet enligt LOV 96

Motv. konsekvenser av isolering för äldre 105

Summa kostnader 5 627 899
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Äldreomsorgslyftet
Intäkt som ligger gäller för 2020 och ska återbetalas. Intäkt för 2021 ej inkommen än.
Kostnader utgörs av lönekostnader för personal som går uppdragsutbildningen.

God och nära vård
Intäkt som ligger gäller för 2020 och ska återbetalas.

Kompetensutveckling för HSL
Betalades ut i november 2020 och har inte kunnat användas, men en planering finns och 
pengarna förs över till 2021.

Läkemedel för äldre
Förs över till 2021, eftersom pandemin gjort att projektet inte har kunnat genomföras.
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR  VERKSAMHET (C509), HEMTJÄNSTENHETER

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 
Hemtjänst egen regi -92 663 -94 621 -93 440 -16 173 17,31% 16,67%
Övriga intäkter -5 241 2 952

Summa intäkter -92 663 -99 862 -93 440 -13 221 14,15% 16,67%

Personalkostnader 88 464 100 022 88 541 18 289 20,66% 15,38%
Övriga kostnader 4 199 7 222 4 899 1 017 20,76% 16,67%
Summa kostnader 92 663 107 244 93 440 19 306 20,66%

RESULTAT 7 381 6 085

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer
Ny verksamhetschef är på plats och genomför just nu en analys av verksamheten, i syfte att identifiera vad som 
behöver effektiviseras och förbättras. 

En åtgärd som behöver vidtas för att effektiviseras bemanningen, är införandet av resurspass. Verksamheten har ett 
stort behov av att få klartecken från kommunstyrelsen gällande att implementera den nya resursplaneringsmodellen, 
KF-uppdrag 8a. 

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 5,5 mnkr (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och blir en kostnad 2021 för 
att matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 2,9 mnkr 

Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 705 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 844 tkr
Sjuklöneersättning: 

2021-03-16 11(21)

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
72

81
ac

b7
-6

2a
7-

42
59

-8
9a

6-
27

6d
9d

2e
cd

d0



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsförändringar
Ny verksamhetschef tillträdde tjänsten den 15 februari.

Kostnad för leasingbilar
546 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR  VERKSAMHET (C509) ÖVRIGT

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 
Taxor och avgifter -194 -18

Avgifter hemtjänst -7 821 -9 065 -9 344 -1 500 16,05% 16,67%
Avgifter larm -1 750 -1 814 -1 820 -286 15,71% 16,67%
Hyror -86 -86 -86 -14 16,28% 16,67%
Övriga intäkter -140 -2 109 -140 1 384 -988,57% 16,67%
Summa intäkter -9 797 -13 268 -11 390 -434 3,81% 16,67%

Personalkostnader 30 062 31 416 25 973 5 625 21,66% 15,38%
Lokalkostnader 2 257 2 186 1 598 384 24,03% 16,67%
Larm 2 272 2 212 2 272 176 7,75% 16,67%
Övriga kostnader 4 714 5 218 4 923 498 10,12% 16,67%
Summa kostnader 39 305 41 032 34 766 6 683 19,22%

Avskrivningar 557 414 470
Internränta 34 26 21

RESULTAT 30 099 28 204 23 867 6 250 26,19%
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer
Verksamhetschefen tillsammans med enhetschef genomför analys av nattpatrullen.
Lokalkostnaderna är för höga, vilket kan bero på att hyra för mars månad ligger med. 

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 2 mnkr  (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och blir en kostnad 2021 för att 
matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 1,4 mnkr 

Pesonalkostnader
Sjuklönekostnader: 227tkr 
Budget sjuklönekostnader: 238
Sjuklöneersättning: 

Kostnad för leasingbilar
78 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE (510)

(tkr) Bokslut 2020

Budget

2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 

Taxor, avgifter -175

Vobo egen regi -116 731 -18 322 15,70% 16,67%

Avgifter säbo -4 072 -4 080 -632 15,49% 16,67%

Hyror -18 068 -17 719 -2 052 11,58% 16,67%

Övriga intäkter -9 966 -2 281 3 423 -150,07% 16,67%

Summa intäkter -32 106 -140 986 -17 582 12,47% 16,67%

Personalkostnader 170 448 141 691 27 305 19,27% 15,38%

Lokalkostnader 33 118 32 489 5 091 15,67% 16,67%

Larm 532 552 87 15,76% 16,67%

Övriga kostnader 8 420 8 654 769 8,89% 16,67%

Summa kostnader 212 518 183 386 33 252 18,13%

Avskrivningar 1 477 1 371

Internränta 74 45

RESULTAT 181 963 43 816 15 670 35,76%

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer
Den konkurrensutsatta verksamheten gör ett underskott på 2,2 mnkr (exkl covid kostnader). Ny 
resursfördelningsmodell, ställer större krav på enhetscheferna att anpassa bemanningen efter antalet 
tomma/belagda lägenheter. Just nu är det ca 30 tomma lägenheter. 

För att åtgärda underskottet behöver enhetscheferna effektivisera bemanningen, det kan endast göras med 
hjälp av resurspass. Därför är behovet av klartecken från kommunstyrelsen stort, gällande implementering 
av ny resursplaneringsmodellen, KF-uppdrag 8a. 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 6,5 mnkr (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och blir en kostnad 
2021 för att matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 3,7 mnkr 

Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 907 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 1,5 mnkr
Sjuklöneersättning: 

Verksamhetsförändringar
Två lägenheter avvecklas på Lindebo.

Beläggningsgrad
Beläggning för februari landar på 90,44 % för somatik och 81,76 % för demens, tidigare framräknad prognos 
= 96,3 % för somatikplatser och 83,6 % för demensplatser. 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSORGANISATIONEN (511)

(tkr) Bokslut 2020

Budget

2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 

Taxor och avgifter

Avgifter HSL -189 -315 -52 16,51% 16,67%

Övriga intäkter -1 789 -287 768 -267,60% 16,67%

Summa intäkter -1 978 -602 716 -118,94% 16,67%

Personalkostnader 25 445 29 039 5 014 17,27% 15,38%

Lokalkostnader 686 675 113 16,74% 16,67%

Inhyrd personal 121 360

Övriga kostnader 5 273 5 277 696 13,19% 16,67%

Summa kostnader 31 524 35 351 5 822 16,47%

Avskrivningar 55 69

Internränta 4 3

RESULTAT 29 604 34 821 6 538 18,78%

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer 
Personalkostnader ligger lite högt men bortser man från covidkostnader 
ligger utfallet på ca 15 %.

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 1,3 mnkr  (intäkt som bokats upp i 
bokslut vänder och blir en kostnad 2021 för att matcha när vi får 
statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 658 tkr 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 65,5 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 171 tkr
Sjuklöneersättning: 

Verksamhetsförändringar
Enhetschef för rehabiliteringsenheten har tillträtt sin tjänst.

Kostnad för leasingbilar
148,5 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR REHABILITERING (C520)

(tkr) Bokslut 2020

Budget

2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 

Övriga intäkter -402 -289

Summa intäkter -402 -289

Personalkostnader 9 013 10 563 1 387 13,13% 15,38%

Lokalkostnader 313 309 51 16,50% 16,67%

Larm 4

Tekniska hjälpmedel 11 354 11 420 998 8,74% 16,67%

Övriga kostnader 926 1 027 112 10,91% 16,67%

Summa kostnader 21 606 23 319 2 553 10,95%

Avskrivningar 11 11

Internränta 1 1

RESULTAT 21 215 23 331 2 263 9,70%

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer
Fortfarande vakanser vilket genererar låga personalkostnader. 
Tekniska hjälpmendel, eftersläp i fakturering. Endast faktura för januari inkommen

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto:  40 tkr (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och 
blir en kostnad 2021 för att matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 40 tkr 

Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 25,30 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 68 tkr
Sjuklöneersättning: 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsförändringar
Enhetschef för rehabiliteringsenheten har tillträtt sin tjänst.

Kostnad för leasingbilar
97 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDREOMSORGSLYFTET (C530)

(tkr) Bokslut 2020

Budget

2021

utfall 

202101

Övriga intäkter

Summa intäkter

Personalkostnader 91

Övriga kostnader 38 811

Summa kostnader 38 902

RESULTAT 38 902

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Statsbidrag har sökts för att utbilda medarbetare till undersköterskor under betald 
arbetstid. Utbildningen påbörjades under december och kommer att pågå under hela 
2021. 

Personalkostnaden täcks av riktade statsbidrag men lärarlönerna bekostas av 
förvaltningen och tas från denna budget. Förvaltningschef är i dialog med HR för att se 
över om det går att nyttja pengar från omställningsfonden för att bekosta lärarlönerna.
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§ 34 Dnr 2021-000002 739 


Fastställande av dagordning 


 


Sammanfattning  


Anders lund (M) anmäler följande under Övriga frågor: 


 Budgetdirektiv 


Christer Åkesson (S) anmäler följande under Övriga frågor: 


 Frågetecken kring föregående sammanträdesprotokoll 


 


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med 


följande tillägg under Övriga frågor; 


 Budgetdirektiv 


 Frågetecken kring föregående sammanträdesprotokoll 


________________ 


Exp: Akten 
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§ 35 Dnr 2021-000003 739 


Val av justerare 


 


Beslut 


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


ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker digitalt onsdagen den 


2021-03-31. 


________________ 


Exp: Akten 
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§ 36 Dnr 2021-000052 019 


Landsbygdspolitiskt program, utvärdering och nytt 


Landsbygdsutvecklare Daniel Granello informerar om det 


landsbygdspolitiska programmet och svarar på frågor. Förvaltningschef 


Maria Appelskog föredrar förvaltningens synpunkter.     


 


Sammanfattning 


Ledningsgruppen har fått en dragning av förslaget till landsbygdspolitiskt 


program och gett sina synpunkter på programmet.  


De synpunkter som gavs var bla: 


 


 Vikten av lokaltrafik så anhöriga samt medarbetare kan ta sig till och 


från vård- och omsorgsboende samt hemtjänstlokalerna.  


 Bra parkeringsmöjligheter utanför vård- och omsorgsboende och 


hemtjänstlokaler 


 Att det finns samhällsservice även på landsbygden, tex 


matvaruaffärer med hemleverans.  


 Att det byggs marklägenheter så de seniorer som önskar kan lämna 


sina hus och ändå bo kvar i samma by, i samma närområde.  


Att det finns fiber på landsbygden, så vi kan nyttja tekniska lösningar.   


Bedömning 


Ledningsgruppen tycker att förslaget till landsbygdspolitiskt program är bra, 


med de förslag på tillägg som man gjort.      


Förslag till beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämnden ger sina synpunkter och 


förslag till ändringar.  


Deltar i debatten 


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


Börje Johansson (S), Annette Rydell (S) och Carina Aulin (SD). 


Yrkanden 


Christer Hallberg (S) yrkar på att avsnittet om trygghetsboende ska ligga 


under boende och inte vård- och omsorg då detta inte är något som beslutas 


av Vård- och omsorgsnämnden. 
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Ordförande Anders lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden ställer sig 


bakom förvaltningens synpunkter samt Christer Hallbergs (S) yrkande.      


Propositionsordning 


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


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 


synpunkter och yrkar på att avsnittet om trygghetsboende ska ligga under 


boende och inte vård- och omsorg 


________________ 


Underlag: Förslag till nytt landsbygdspolitiskt program 


Exp: Akten, kommunstyrelsen, Daniel Granello 
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§ 37 Dnr 2021-000012 040 


Förändring Internbudget 2021 


Förvaltningschef Maria Appelskog och ekonom Jane Wennerdahl Nilsson 


föredrar ärendet. 


 


Sammanfattning  


 I arbetet med internbudget 2021, äskade nämnden om ytterligare 14 mnkr 


hos kommunfullmäktige. Detta äskande avslogs med motiveringen att det 


skulle komma generella statliga medel. Dessa statliga medel visade sig inte 


vara generella utan villkorade, vilket leder till att nämnden nu inte kan 


använda dessa statliga medel till det som var planerat.    


Bedömning 


 Nämnden behöver ta nya beslut gällande internbudgeten 2021, 


omprioriteringar behöver göras. Se bilaga 2.   


Förslag till beslut 


 Förvaltningen förslår nämnden; 


Att godkänna de förslag på omprioriteringar i internbudget 2021, som 


förvaltningen har gjort.   


Deltar i debatten 


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


Susanne Petersson (C), Börje Johansson (S), Carina Aulin (SD) och Christer 


Hallberg (S). 


Yrkanden 


Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna de förslag på 


omprioriteringar i internbudget 2021, som förvaltningen har gjort. 


Christer Hallberg (S) deltar ej i beslutet, för röstförklaring se bilaga 3. 


________________ 
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Bilaga 1: Förändringar internbudget 2021 


Bilaga 2: Omprioritering av statliga medel 


Bilaga 3: Röstförklaring 


Exp: Kommunstyrelsen,  


Maria Appelskog, förvaltningschef 


Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 
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§ 38 Dnr 2021-000004 040 


Anslagsförbrukning 


 


Sammanfattning  


Förvaltningschef Maria Appelskog och ekonom Jane Wennerdahl Nilsson 


redovisar anslagsförbrukningen för föregående månad.      


Deltar i debatten 


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


Annette Rydell (S), Christer Hallberg (S), Börje Johansson (S), Christer 


Åkesson (S) och Susanne Petersson (C). 


Yrkanden 


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


att notera informationen till protokollet samt att förvaltningen ges i uppdrag 


att se över resursfördelningssystem gällande nattbemanning på vård- och 


omsorgs boende i förfrågningsunderlaget.      


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 


 att notera informationen till protokollet 


 att ge förvaltningen i uppdrag att se över resursfördelningssystem 


gällande nattbemanning på vård- och omsorgs boende i 


förfrågningsunderlaget. 


________________ 


Bilaga 4: Anslagsförbrukning 2021-02 


Exp: Akten, vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 39 Dnr 2020-000237 730 


Utredning aktivitetssamordnare och dagcentraler 


Enhetschef Susanna Sturesson föredrar ärendet. 


 


Sammanfattning  


Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet (2021-01-18) 


gällande förslag på riktlinjer för vad, hur och var vård- och 


omsorgsförvaltningen ska erbjuda aktiviteter för äldre i kommunen utifrån 


var behov och målgrupp finns. 


Vård- och omsorgsnämnden föreslås  


 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram 


förslag till riktlinjer för vad och hur förvaltningen ska erbjuda 


aktiviteter för äldre i kommunen utifrån var behov och målgrupp 


finns. 


 att uppdraget återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden 


senast i november 2021.  


Bedömning 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet (2021-01-18) 


gällande förslag på riktlinjer för vad, hur och var vård- och 


omsorgsförvaltningen ska erbjuda aktiviteter för äldre i kommunen utifrån 


var behov och målgrupp finns. 


Riktlinjer gällande aktiviteter för äldre i kommunen behöver därmed arbetas 


fram. I arbetet med riktlinjer gällande aktiviteter för äldre bör forskning och 


beprövad erfarenhet gällande förebyggande och hälsofrämjande insatser för 


äldre beaktas. Detta för att säkerställa att de insatser förvaltningen 


levererar/erbjuder har en positiv effekt för ett hälsosamt åldrande. Ett 


hälsosamt åldrande är mångfacetterat och kan främjas genom olika 


perspektiv som exempelvis socialt sammanhang, fysisk aktivitet, kost & 


näring samt kognitiv aktivitet/träning.  


Riktlinjerna för hur äldre ska erbjudas aktiviteter för att främja ett hälsosamt 


åldrande bör rikta sig till personer boende i sk. ordinärt boende.  Enligt 


valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende Ronneby kommun ska 


utföraren erbjuda vardagsnära aktiviteter och stimulans.  


Förslag till beslut 


 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta; 
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 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram 


förslag till riktlinjer för vad och hur förvaltningen ska erbjuda 


aktiviteter för äldre i kommunen utifrån var behov och målgrupp 


finns. 


 att uppdraget återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden senast i 


november 2021  


Deltar i debatten 


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


Susanne Petersson (C) och Agneta Wildros (S).  


Yrkanden 


Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 


 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram 


förslag till riktlinjer för vad och hur förvaltningen ska erbjuda 


aktiviteter för äldre i kommunen utifrån var behov och målgrupp 


finns. 


 att uppdraget återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden senast i 


november 2021 


________________ 


Exp: Akten, vård- omsorgsförvaltningen 
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§ 40 Dnr 2021-000057 739 


Återredovisning av statistik - beviljad och utförd tid 
inom hemtjänst 


Verksamhetschef Karl Palm och IKT-samordnare Pernilla Haraldsson 


föredrar ärendet. 


 


Sammanfattning  


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


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


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


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


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


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


bra och effektiva planering och rutt.  


 


Vård- och Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen till 


protokollet.  


Bedömning 


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


månad 2021. Alla grupper har kommit igång bra med att registrera tid för 


insatserna men det är fortfarande inte alla enheter som kontrollerar så att alla 


pass är godkända i systemet. All personal ska även kontrollera och justera så 


att den tid som de har registrerat för besöket stämmer, vilket inte alltid görs.  
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Under 2020 har vi infört registrering även av HSL insatser. Detta har varit ett 


utmanande införande på grund av pandemin. Samtliga hemtjänstgrupper har 


gjort sitt bästa för att ta sig tid till detta införande men det är troligtvis ännu 


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


beräkningen av beviljad tid.  


 


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


gör rätt vid registreringen.  


 


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


en bra och effektiva planering och rutt.  


  


Förslag till beslut 


Vård- och Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen till 


protokollet   


Deltar i debatten 


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


Christer Hallberg (S) och Agneta Wildros (S). 


Yrkanden 


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


att notera informationen till protokollet.       
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Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och Omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet. 


________________ 


Exp: Akten 
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§ 41 Dnr 2021-000034 739 


Övergripande redovisning av medarbetarenkät 


Ärendet föredras av verksamhetscheferna Karl Palm, Maria Sevestedt och 


Anna-Karin Åkesson som informerar muntligt. 


Sammanfattning  


Varje år genomför Ronneby kommun en medarbetarenkät.  


Medarbetarundersökningen genomförs för att få en uppfattning om hur 


medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden samt för att få ett underlag till 


kommande förbättringsarbete, både kommunövergripande och på enhetsnivå. 


Medarbetarundersökningen ger en nulägesbeskrivning av medarbetarnas 


uppfattning i olika frågeställningar kopplade till målstyrning, arbetsmiljö, 


ledarskap och medarbetarskap.  


På vård- och omsorgsnämnden i mars ges en övergripande presentation 


utifrån respektive verksamhetsområde:  


- Hemtjänst 


- Vård- och omsorgsboende  


- Hälso- och sjukvårdsorganisationen 


 


 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 


protokollet.    


Bedömning 


Varje år genomför Ronneby kommun en medarbetarenkät.  


Medarbetarundersökningen genomförs för att få en uppfattning om hur 


medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden samt för att få ett underlag till 


kommande förbättringsarbete, både kommunövergripande och på enhetsnivå. 


Medarbetarundersökningen ger en nulägesbeskrivning av medarbetarnas 


uppfattning i olika frågeställningar kopplade till målstyrning, arbetsmiljö, 


ledarskap och medarbetarskap.  


Undersökningen inkluderar nio frågor kring HME (Hållbart Medarbetar 


Engagemang). Ronneby kommun matar varje år in resultatet i KOLADA 


som är en databas tillhandahållen av SKR. Detta för att möjliggöra 


jämförelse av Ronnebys resultat med andra jämförbara kommuner, såväl 


som med riket. 


Uppmuntran skedde inom vård- och omsorgsförvaltningen för att höja 


deltagandet, möjliggöra deltagandet samt påvisa vinsterna av att besvara 
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enkäten. Alla chefer ska fram till februari 2021 ha gått igenom enkäten med 


sina medarbetare och till april 2021 ska de tillsammans ha skapat en 


handlingsplan utifrån resultatet.  


Målgrupp för undersökningen var samtliga månadsanställda per den 2020-


08-01.   


Svarsdeltagandet för hela kommunen för 2020 landade på 75 % och för vård- 


och omsorgsförvaltningen var svarsfrekvensen totalt 62 %. 


 


På vård- och omsorgsnämnden i mars ges en övergripande presentation 


utifrån respektive verksamhetsområde:  


- Hemtjänst 


- Vård- och omsorgsboende  


- Hälso- och sjukvårdsorganisationen 


 


Fokus vid denna presentation kommer att ligga på svarsfrekvens, medeltal 


för enkäten inom respektive verksamhet, de tre svaren med lägst resultat 


samt de svaren med högst resultat.     


Förslag till beslut 


 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 


protokollet     


Deltar i debatten 


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


Annette Rydell (S), Agneta Wildros (S). 


Yrkanden 


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


att notera informationen till protokollet.       


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 


________________ 


Exp: Akten 
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§ 42 Dnr 2021-000056 730 


Kostnad för inköp av ytterkläder till personal 


Ärendet föredras av Kristina Glimmerborn, administrativ handläggare. 


 


Sammanfattning  


 Vård- och omsorgsnämnden gav 210127 i uppdrag till vård- och 


omsorgsförvaltningen att ta fram kostnad för inköp av ytterkläder till 


hemtjänsten. Utredare har tagit fram denna kostnad samt kostnad även 


personal med likvärdiga arbetsuppgifter. Total kostnad uppgår till mellan 


174 650 kr med vit logga alternativt 188 650 kr inklusive logga i reflextryck 


för personal inom hemtjänst och HSL-verksamhet.   


 


Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om alternativ 1 eller alternativ 


2. 


1. att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att köpa in 


ytterkläder med vit logga till personal inom hemtjänst och HSL-


verksamhet. 


2. att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att köpa in 


ytterkläder med reflexlogga till personal inom hemtjänst och HSL-


verksamhet.       


Bedömning 


 Vård- och omsorgsnämnden gav 210127 i uppdrag till vård- och 


omsorgsförvaltningen att ta fram kostnad för inköp av ytterkläder till 


hemtjänsten. Utredare har tagit fram denna kostnad samt kostnad även 


personal med likvärdiga arbetsuppgifter. Total kostnad uppgår till mellan 


174 650 kr med vit logga alternativt 188 650 kr inklusive logga i reflextryck 


för all personal med utomhusarbete.    


Förslag till beslut 


 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om alternativ 1 eller alternativ 


2. 


1. att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att köpa in 


ytterkläder med vit logga till personal inom hemtjänst och HSL-


verksamhet. 
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2. att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att köpa in 


ytterkläder med reflexlogga till personal inom hemtjänst och 


HSL-verksamhet.  


Deltar i debatten 


Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Carina Aulin (SD) och 


Christer Hallberg (S). 


Yrkanden 


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


återremitterar uppdraget till förvaltningschefen med bakgrunden att 


förvaltningschefen ska samverka med andra förvaltningar och återrapportera 


kostnaden för kompletta ytterkläder, även byxor, senast juni månad.      


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 


 att återremitterar uppdraget till förvaltningschefen med bakgrunden 


att förvaltningschefen ska samverka med andra förvaltningar och 


återrapportera kostnaden för kompletta ytterkläder senast juni månad 


________________ 


Exp: Akten, Maria Appelskog, förvaltningschef 
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§ 43 Dnr 2021-000036 730 


Åtgärdsplaner gällande felaktig medicinering samt 
följsamhet hygienrutiner 


Ärendet föredras av Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska. 


 


Sammanfattning  


 Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid nämndsmötet 210127 att ge 


förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärdsplan för delegering och 


läkemedelshantering och basal hygien. Verksamhetscheferna och MAS 


träffades och diskuterade igenom åtgärder.  


 


Vård- och omsorgsnämnden föreslås; 


 att ta åtgärderna till protokollet 


 att en deluppföljning av åtgärderna görs förslagsvis i juni  


Bedömning 


 Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid nämndsmötet 210127 att ge 


förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärdsplan för delegering och 


läkemedelshantering och basal hygien. 


Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammankallade till möte med respektive 


verksamhetschef i vård- och omsorgsförvaltningen 210205 där nedan 


åtgärdsförslag togs fram.  


Basal hygien: PPM-BHK (punktprevalensmätning av basal hygien och 


klädregler) görs en gg/år nationellt, 2020 gjordes det både vår och höst. V 2-


3 2021 har vård- och omsorgsförvaltningen även gjort en lokal mätning.  


Jämfört med höst 2020 till den lokala så har antal observationer ökat från 


179 till 324 observationer. Andelen som följer alla åtta momenten som 


kontrolleras har ökat från 66 % till 73,5%. Vilket tyder på att vi är på rätt 


väg. 


Men vi ser ett fåtal enheter som har mycket låg följsamhet till alla åtta 


momenten och det är två enheter i hemtjänsten som ligger på 30 % 


följsamhet och en enhet på vård- och omsorgsboende som har 0%. Dessa tre 


enheter kommer att få gå om basal hygien utb med en inriktning på det 


moment som brister på respektive enhet. Verksamhetschefer för hemtjänst 


och vård- och omsorgsboende kommer att ha samverkan med Covid 
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samordnare Niklas (som också håller i basal hygienutb.) om när, var och hur 


utbildningen ska göras.  


Alla hygienombud kommer att inför den nationella mätningen v 11-12 att bli 


kallade till en 45 minuters genomgång av vad som ska observeras, hur 


protokoll ska föras och hur resultatet ska registreras. Det kommer finnas tre 


tillfällen, digitalt, för dessa 45 minuters passen under v 9 och/eller 10.  


Uppföljningsmöte med hygienombuden, för att granska resultatet efter den 


nationella mätningen, kommer bokas in i april och då kommer också 


förberedelser göras för en ny lokal mätning v 18-19.  


 


Läkemedelshantering: Det som granskas är hur signeringslistor, 


läkemedelslistor, avräkningslistor mm hanteras, förvaras och hur det 


signeras. I omvårdnadspärmen finns en flik avsett för hälso- och sjukvårdens 


dokument. Denna flik är hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar men de är 


inte så ofta i pärmen som omvårdnadspersonalen så även dom måste vara 


engagerade av att hålla reda under fliken. Kontaktpersonal har ett extra 


ansvar för att se till att allt hanteras korrekt. Ett förslag är att varje år när 


enhetschef har RUS-samtal så ska pärmen gås igenom och saneras men det 


måste även förekomma att granskning görs regelbundet, det räcker inte med 


en gång per år.  


Ett arbete kring förtydligande av vad som ska finnas i omvårdnadspärmen 


måste göras samt en översyn av om det måste finnas en gemensam pärm. 


Hälso- och sjukvården kan ha en egen pärm med sina signeringslistor, 


läkemedelslistor, avräkningslistor m.m. Den digitala signeringen kommer att 


påverka positivt eftersom då minskar antalet dokument. 


Skarpare bedömning vid delegering måste göras, en delegering ska ej ske för 


att underlätta i verksamhetens personalbemanning utan den ska genomföras 


endast när det är förenligt med trygg och säker vård.  


Verksamhetschefen för hälso- och sjukvården kommer att starta upp 


ledningsgrupp med enhetschefer för hälso- och sjukvården samt MAS och 


där blir ett forum för att arbeta kring förbättringsarbete och granskningar. I 


ett första skede kommer ett möte att ske med verksamhetschef för HSL, 


enhetschef för sjuksköterskorna och MAS för att säkerställa att 


förbättringsarbete startas upp ganska omgående. Verksamhetschef för HSL 


kallar samman.  


Förslag till beslut 


 Vård- och omsorgsnämnden föreslås: 


 att ta åtgärderna till protokollet 


 att en deluppföljning av åtgärderna görs förslagsvis i juni  
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Deltar i debatten 


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


Carina Aulin (SD), Christer Hallberg (S) och Johannes Chen (M).  


Yrkanden 


Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget 


att läkemedelshantering följs upp per tertial.     


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 


 att ta åtgärderna till protokollet 


 att en deluppföljning av åtgärderna görs förslagsvis i juni 


 att läkemedelshantering följs upp per tertial 


 


________________ 


Exp: Akten, Katarina Losell, MAS 
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§ 44 Dnr 2021-000038 730 


Patientsäkerhetsberättelse 


Ärendet föredras av Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska. 


 


Sammanfattning  


Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 10§ så ska vårdgivaren senast den 1 mars 


varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 


1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 


2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 


3. vilka resultat som har uppnåtts. 


Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 7 kap 2 § ska 


patientsäkerhetsberättelsen även innehålla uppgifter om hur ansvaret för 


patientsäkerhetsarbetet har varit fördelat, hur patientsäkerheten genom 


egenkontroller/internkontroller har följts upp och utvärderats, hur samverkan 


har möjliggjorts för att förebygga vårdskador och hur risker för vårdskador 


har hanterats samt hur inkomna rapporteringar, klagomål och synpunkter har 


hanterats. 


Vård- och omsorgsnämnden föreslås: 


 Att ta patientsäkerhetsberättelsen till protokollet      


Bedömning 


Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 10§ så ska vårdgivaren senast den 1 mars 


varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 


1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 


2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 


3. vilka resultat som har uppnåtts. 


Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 7 kap 2 § ska 


patientsäkerhetsberättelsen även innehålla uppgifter om hur ansvaret för 


patientsäkerhetsarbetet har varit fördelat, hur patientsäkerheten genom 


egenkontroller/internkontroller har följts upp och utvärderats, hur samverkan 


har möjliggjorts för att förebygga vårdskador och hur risker för vårdskador 


har hanterats samt hur inkomna rapporteringar, klagomål och synpunkter har 


hanterats.      
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Förslag till beslut 


Vård- och omsorgsnämnden föreslås att ta patientsäkerhetsberättelsen till 


protokollet   


Deltar i debatten 


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


Agneta Wildros (S) och Annette Rydell (S). 


Yrkanden 


Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till att godkänna 
patientsäkerhetsberättelsen för 2020.      


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 


för 2020. 
________________ 


Exp: Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen 


Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 45 Dnr 2021-000037 730 


Kvalitetsberättelse 


Kvalitetsutvecklare Bodil Evaldsson föredrar ärendet. 


 


Sammanfattning  


I kvalitetsberättelsen för 2020 beskrivs Vård- och omsorgsförvaltningens 


kvalitetsarbete det gångna året inom föreskriftens områden.  


 


Den årliga kvalitetsberättelsen publiceras på kommunens externa hemsida 


(www.ronneby.se) och är därmed tillgänglig för allmänheten.  


 


Vård- och omsorgsnämnden föreslås att ta informationen om 


kvalitetsberättelsen 2020 till protokollet.    


Bedömning 


 Enligt föreskriften SOSFS 2011:9 Ledningssystemet för systematiskt 


kvalitetsarbete bör det varje år upprättas en sammanhållen 


kvalitetsberättelse.  


 


I kvalitetsberättelsen för 2020 beskrivs Vård- och omsorgsförvaltningens 


kvalitetsarbete under det gångna året inom föreskriftens område. 


 


Enligt SOSFS 2011:9 bör kvalitetsberättelsen hållas tillgänglig för den som 


önskar ta del av den. Vård- och omsorgsförvaltningens årliga 


kvalitetsberättelse publiceras på kommunens externa hemsida 


(www.ronneby.se) och är därmed tillgänglig för allmänheten.        


Förslag till beslut 


 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen om 


kvalitetsberättelsen 2020 till protokollet.     


Deltar i debatten 


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


Annette Rydell (S) och Börje Johansson (S). 
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Yrkanden 


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


att notera informationen om kvalitetsberättelsen 2020 till protokollet.       


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen om 


kvalitetsberättelsen 2020 till protokollet. 


________________ 


Exp: Akten 
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§ 46 Dnr 2021-000069 739 


Nytt hyresavtal Ålycke 


Förvaltningschef Maria Appelskog föredrar ärendet. 


 


Sammanfattning  


 En brandinspektion har genomförts på Ålycke, vilket genererat krav på 


åtgärder, bla installation av sprinklersystem. Dessa åtgärder renderar en 


hyreshöjning för förvaltningen.    


Bedömning 


Nämnden behöver skapa utrymme i internbudgeten för en hyreshöjning eller 


äska kompensation från kommunstyrelsen.   


Förslag till beslut 


 Förvaltningen föreslår nämnden;  


 att ta ärendet vidare till kommunfullmäktige för äskande av medel 


för kompensation för ökad hyreskostnad samt framtida 


indexuppräkningar av hyran     


Deltar i debatten 


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


Rickard Evaldsson (M), Annette Rydell (S) och Susanne Petersson (C). 


Yrkanden 


Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt att be 


kommunfullmäktige godkänna hyreskontrakt.     


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar;  


 att ta ärendet vidare till kommunfullmäktige för äskande av medel 


för kompensation för ökad hyreskostnad samt framtida 


indexuppräkningar av hyran 


 att be kommunfullmäktige godkänna hyreskontrakt 
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________________ 


Exp: Akten, Kommunfullmäktige (bifoga hyreskontrakt) 
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§ 47 Dnr 2021-000074 730 


Information om ändrade regler avseende LAS 


Verksamhetschef Maria Sevestedt föredrar ärendet. 


 


Sammanfattning  


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


En av förändringarna gäller LAS konvertering, vilket påverkar vård- och 


omsorgsförvaltningen.  Konvertering kommer ske efter 18 månader, det vill 


säga 548 dagar. I dagsläget gäller 24 månader, det vill säga 720 dagar.  


Cirka 40 - 50 vikarier kommer att sakna placering i förvaltningen hösten 


2021. 


 


Förvaltningen har tagit fram en plan för att möta förändringen i AB.  


 


Vinsterna med förändringarna i AB bedöms vara den kontinuitet som kan 


skapas med vana medarbetare vid konverterade tjänster.  


 


Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta; 


 att ta informationen till protokollet samt 


 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 


med förberedelser och planering inför förändringarna i AB.    


Bedömning 


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


En av förändringarna gäller LAS konvertering, vilket påverkar vård- och 


omsorgsförvaltningen.  Konvertering kommer ske efter 18 månader, det vill 


säga 548 dagar. I dagsläget gäller 24 månader, det vill säga 720 dagar.  


Cirka 40 - 50 vikarier kommer att sakna placering i förvaltningen hösten 


2021. 


 


Plan för att möta förändringen i AB:  


 Anställningsstopp i form av att inga vakanta tjänster kommer att 


annonseras ut. Prioriteringen är istället att ge konverterad personal 


(eller de som är på väg att bli konverterade) placeringar.  
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 Dialog kring att starta en resurspool från hösten 2021. 


 Arbeta vidare med Äldreomsorgslyftet kopplat till denna förändring. 


 Återinföra antal dagar en outbildad vikarie kan arbeta inom vård- och 


omsorgsförvaltningen- till 360 dagar.  


 


Vinsterna med förändringarna i AB bedöms vara den kontinuitet som kan 


skapas med vana medarbetare vid konverterade tjänster.   


Förslag till beslut 


 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta; 


 att ta informationen till protokollet samt 


 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 


med förberedelser och planering inför förändringarna i AB.  


Deltar i debatten 


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


Agneta Wildros (S).  


Yrkanden 


Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget 


att återrapportering till nämnden ska ske i juni.     


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 


 att ta informationen till protokollet samt 


 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 


med förberedelser och planering inför förändringarna i AB 


 samt att återrapportera till nämnden i juni 


________________ 


Exp: Akten, vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 48 Dnr 2021-000068 730 


Kompetenshöjande insats i mänskliga rättigheter 
kopplat till demokrati och segregation 


 


Sammanfattning  


Den svenska lagstiftningen regleras genom bl.a. grundlagar, kommunallag 


och speciallagstiftning hur åtaganden om mänskliga rättigheter ska 


förverkligas i Sverige. Offentliga aktörer måste förhålla sig till Sveriges 


konventionsåtaganden om såväl politiska och medborgerliga rättigheter som 


ekonomiska och sociala rättigheter. Sedan 2014 har regeringen en 


överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att 


stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna inom styrning och ledning på 


kommunal nivå. Målet är att utveckla arbetet med att stärka respekten för 


mänskliga rättigheter samt kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan 


omsättas i praktiken inom den kommunala verksamheten och integreras i 


ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.  


 


Ronneby kommuns strategiska målområden grundar sig i Agenda 2030 och 


har brutits ner i kommunstyrelsens och nämndens mål för 2021. De 


strategiska målområdena utgår ifrån kommunens värdegrund och har även 


legat till grund för kommunens framtagande av Integrationsstrategi 2019-


2021 (KF 2019-11-28, § 353). 


 


Under 2018/2019 beviljades kommunen även medel från Delmos 


(Delegationen mot segregation) och det gjordes en kartläggning och 


behovsanalys för att identifiera utvecklingsområden och insatser i 


kommunen i syfte att minska och motverka segregation. Utifrån denna 


kartläggning och behovsanalys har kommunen fått vidare projektbidrag för 


tre insatser under 2020 för insatser för åren 2020-2021. En av dem är att 


erbjuda förtroendevalda och anställda kompetenshöjning inom mänskliga 


rättigheter kopplat till demokrati och segregation som är en viktig 


förutsättning och i sig en nödvändighet för att förstå segregation och dess 


påverkan och konsekvenser för individ och samhället. Insatsen är i sin tur ett 


redskap för att i fortsättningen kunna arbeta med att minska och motverka 


segregation i vår kommun och i det långa loppet minska kostnader som en 


del av segregationens konsekvenser.     


 


 


Som anställd skall vi veta mer om vilket ansvar vi som kommunanställda har 


för upprätthållandet samt implementeringen av mänskliga rättigheter i vårt 







 


Vård-och omsorgsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


33(44) 
2021-03-24  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


arbete, i möte med våra anställda, kollegor och klienter. För att uppnå att alla 


anställda och förtroendevalda inom Ronneby kommun skall utgå ifrån 


samma grund skall de få en genomgång av de mänskliga rättigheterna inom 


statsförvaltning. Utöver detta skall de ges redskap och verktyg för att på ett 


säkert och rätt sätt agera och interagera i olika situationer, framför allt vid 


bemötandet av varandra och medborgare i arbetet men också när det kommer 


till att i förväg hindra eventuella problem och konflikter på arbetsplatsen när 


de mänskliga rättigheterna ska säkras och upprätthållas.  


 


Utbildning  


Kommunen har upphandlat en MR-utbildning med Enact för att genomföra 


utbildning under mars och april månad. Under utbildningen kommer ett 


urval av förtroendevalda och anställda få en genomgång av grundläggande 


och relevanta regelverk kring mänskliga rättigheter kopplat till demokrati 


och segregation. Deltagare kommer få kunskap och redskap i: 


 Hur vi bidrar till jämställt och likvärdigt bemötande på arbetsplatsen 


 Hur vi löser konflikter där mänskliga rättigheter utmanas 


 Hur vi tar emot och introducerar en nyanställd 


 Hur vi använder mänskliga rättigheter som ett redskap för att 


förbättra ledarskap och motverka odemokratiska och fientliga idéer 


och beteenden på arbetsplatsen 


 


Utbildning är uppdelad på två pass samt ett tredje specialpass som endast 


riktas till enhetschefer, rektorer och av förvaltningen utvalda nyckelpersoner 


för vidare spridning i verksamheten. Bilaga 1 beskriver utbildningens 


innehåll samt tidsplan.      


Bedömning 


För att vi ska kunna kvalitetssäkra människorättsperspektivet i styrning och 


ledning, anser vi att alla 178 förtroendevalda (ledamöter och ersättare) bör 


genomgå ovan nämnda utbildning i mänskliga rättigheter.  


 


Tid och kostnad 


Utbildning – del 1: 2,5 timmar 


Utbildning – del 2: 3 timmar 


Total kostnad per deltagare: 1 958 kr 


Total kostnad för förtroendevalda: 348 524 kr 


 


Arvoden för deltagande utgår från beviljade projektmedel.      


Förslag till beslut 


Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige, 


Kommunstyrelse, Utbildningsnämnd, Vård- och Omsorgsnämnd, 
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Socialnämnd, Teknik, Fritid- och Kulturnämnd, Miljö- och Byggnadsnämnd, 


Krisledningsnämnd, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, AB Ronneby 


Helsobrunns styrelse, AB Ronneby Industrifastigheters styrelse, Ronneby 


Miljö & Teknik AB:s styrelse och AB Ronnebyhus styrelse; 


 att föreslå sina ledamöter och ersättare att genomgå MR-utbildningen 


i kompetenshöjande syfte 


 att förlorad arbetsinkomst ersätts av respektive nämnd/styrelse. 


Deltar i debatten 


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


Yrkanden 


Ordförande Anders lund (M) yrkar på att föreslå sina ledamöter och ersättare 


att genomgå MR-utbildningen i kompetenshöjande syfte samt att 


ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden har rätt till förlorad arbetsinkomst 


under utbildningen.     


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 


 att föreslå sina ledamöter och ersättare att genomgå MR-utbildningen 


i kompetenshöjande syfte 


 att ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden har rätt till förlorad 


arbetsinkomst under utbildningen 


________________ 


Exp: Akten 
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§ 49 Dnr 2021-000009 754 


Månadsrapport- placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende 


Ärendet föredras av Annika Sandin, avgiftshandläggare. 


 


Sammanfattning  


Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och 


omsorgsboende.  


Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2021-03-15 är 2 


personer. 


 


Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.  


Bedömning 


Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 


omsorgsboende. 


Rapporten avser redovisade antal 2021-03-15: 


 


Antal personer som väntar på placering                                2            


 


Antal av de ovanstående 2 personerna: 


 


Som väntar på somatikboende                                         1 


Som väntar på demensboende                                         1 


Befinner sig på korttidsboendet                                       0 


Där kommunen vid rapportens skapande riskerar  


Vitesföreläggande.                                                           0    


Förslag till beslut 


 Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.  


Deltar i debatten 


Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Agneta Wildros (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 framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till nämnden. 


________________ 


Exp: Akten 
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§ 50 Dnr 2021-000071 739 


Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 


Ärendet föredras av Annika Sandin, avgiftshandläggare. 


 


Sammanfattning  


Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 


och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 


enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för fjärde kvartalet 2020, redovisas för 


vård- och omsorgsnämnden.   


Bedömning 


Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 


Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 


leva ett självständigt liv. 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vård- och 


omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 


revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla 


gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre 


månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange 


tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 


kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.16 kap 6f§ Socialtjänstlagen. 


 


Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2021 är: 


 


1–31 januari 2021 (gäller för okt-dec 2020) 


1–30 april 2021 


1 juli–31 augusti 2021 


1–31 oktober 2021 


1-31 januari 2022 
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Förslag till beslut 


Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet 


samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  


Deltar i debatten 


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


Yrkanden 


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


att notera informationen till protokollet samt översända detsamma till 


kommunfullmäktige.      


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 


samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 


________________ 


Exp: Akten, Kommunfullmäktige 
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§ 51 Dnr 2021-000005 739 


Aktuellt i verksamheten 


 


Sammanfattning  


Verksamhetschef Maria Sevestedt rapporterar om stabilt pandemiläge men 


bortfall ibland cheferna i verksamheten på grund av olika orsaker. Personen 


som innehar rollen som covid-koordinator behöver därför plockas tillbaka 


till annan position. En annan lösning för Covid-koordinator kommer 


undersökas.   


Maria informerar även om att de helt gått över från verksamhetssystem Life 


care till Procapita.  


Verksamhetschef Karl Palm rapporterar stabilt läge. 


Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson, tittar på lokalfrågorna på Sörby, 


möjlig lösning är att flytta handläggarna till Vidablick. 


Anna-Karin informerar även om att rekrytering inför sommaren är klar för 


myndighet och rehab, men att det är svårare hitta vikarier på 


sjuksköterskesidan. Hon väntar på även på rekrytering av ny enhetschef.   


Deltar i debatten 


Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 


Yrkanden 


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


att notera informationen till protokollet.       


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 


________________ 


Exp: Akten 


 







 


Vård-och omsorgsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


40(44) 
2021-03-24  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 52 Dnr 2021-000006 739 


Delegationsbeslut 


 


Sammanfattning  


 Följande delegationsbeslut återrapporteras: 


 


Namnteckningsprov 


Hemtjänsttimmar i ordinärt boende t o m februari 2021 


Biståndsbeslut t o m februari 2021 


Attestantslista 2021-02-25 


Avskrivnings 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 framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 


________________ 


Exp: Akten, Lena Tingdahl handläggare 
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§ 53 Dnr 2021-000007 739 


Skrivelser, cirkulär, m.m. 


 


Sammanfattning  


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


Protokollsutdrag KS 2021-03-02 § 92 Resultat KKIK 2020 


”Kommunstyrelsen beslutar att: 1 anta förslaget med åtgärdspunkter. 2 Ta 


informationen före resultat KKIK 2020 till handlingarna. 


Protokollsutdrag KF 2021-03-04 § 51 Riktlinjer för kravverksamheten 


”Kommunfullmäktige beslutar att  


Upphäva kravrutin enligt KF § 286/2008 


Anta riktlinjer för kravverksamheten och tillämpa avgifterna enligt bifogat 


förslag, till detta protokoll bifogad bilaga 4, samt 


Att de nya riktlinjerna för kravverksamheten ska börja gälla i det 


efterföljande månadsskiftet efter att beslutet vunnit laga kraft.” 


Protokoll samverkansnämnden i Blekinge 2021-02-19 §§ 1-11 


Formulär från SKR – Erbjudande om att ansluta till yrkesresan 


Yttrande avseende KF-uppdrag 9 


Överenskommelse mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge om 


samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. 


Vårdförbundet underrättar om utsedd facklig förtroendeman och 


skyddsombud.  


Deltar i debatten 


Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 


Yrkanden 


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


att notera informationen till protokollet.       


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       
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Beslut 


Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 


________________ 


Exp: Akten 
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§ 54 Dnr 2021-000008 739 


Övriga frågor 


 


Sammanfattning  


Ordförande Anders lund (M) tar upp Budgetdirektiv 2022 och ber nämnden 


noterar att presidiet och förvaltningschefen har deltagit på budgetdialog och 


att förslag till budgetdirektiv kommer i april. 


 


Christer Åkesson (S) anmäler felaktighet kring föregående 


sammanträdesprotokoll och det konstateras att Christer Hallberg (S) 


tjänstgjorde från § 23, inte § 24 som det uppges på närvarolistan. 


Christer Hallberg (S) funderar över hur rutinerna ser ut i förvaltningen runt 


kontroll av körkort hos anställda. Verksamhetschef Karl Palm kommer se 


över detta.   


Deltar i debatten 


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


Christer Hallberg (S), Agneta Wildros (S) och Börje Johansson (S). 


Yrkanden 


Ordförande Anders lund (M) yrkar på: 


 att noterar att presidiet och förvaltningschef har deltagit på 


budgetdialog och att förslag till budgetdirektiv kommer i april  


 samt att ändra i närvarolistan på försättsbladet till protokoll från 


2021-02-24  och lägga ändringen som bilaga till februari månads 


protokoll.      


Propositionsordning 


Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 


finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       


Beslut 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 


 att noterar att presidiet och förvaltningschef har deltagit på 


budgetdialog och att förslag till budgetdirektiv kommer i april  
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 samt att ändra i närvarolistan på försättsbladet till protokoll från 


2021-02-24  och lägga ändringen som bilaga till februari månads 


protokoll. 


 ________________ 


Exp: Akten 


 








VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN


Förändringar internbudget 2021 markerat med gult.


Bokslut_2020 Budget_2021


VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN


Intäkter


Taxor och avgifter -194 -175


Hemtjänst egen regi -94 621 -93 440


Vobo egen regi -116 731 Budget för natt korttids hamnade av misstag på budget för köp av boende platser.


Avgifter hemtjänst -9 065 -9 344


Avgifter säbo -4 072 -4 080


Avgifter HSL -189 -315


Avgifter larm -1 814 -1 820


Hyror -18 154 -17 805


Projektintäkter -5 935 -12 000


Övriga intäkter -31 068 -3 959


Summa intäkter -165 112 -259 669


Kostnader


Personalkostnader 352 475 312 423 Budget för resurs reducerad med 300 tkr istället för 400 tkr.


Lokalkostnader 37 368 35 466 Internhyra Vidablick genererar en lägre budget för 2021


Köp av hemtjänsttimmar 103 855 100 085


varav egen regi 94 511 93 440


varav extern regi 9 344 6 645


Köp av platser, vår och omsorgsboende 8 616 141 771 Budget för natt korttids hamnade av misstag på budget för köp av boende platser.


varav egen regi 116 731 Budget för natt korttids hamnade av misstag på budget för köp av boende platser.


varav extern regi 8 616 25 040


Larm 2 744 2 824


Tekniska hjälpmedel 11 354 11 420


Betalningsansvar 50


Inhyrd personal 121 360


Projektkostnader 5 487


Övriga kostnader 38 825 28 619


Summa Kostnader 560 844 633 018


Avskrivningar 2 038 2 509


Internränta 112 101


RESULTAT 397 881 375 959


Sida 1


Bilaga 1







VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN


Förändringar internbudget 2021 markerat med gult.


Bokslut_2020 Budget_2021


100 NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH


Intäkter


Kostnader


Personalkostnader 890 1 135


Övriga kostnader 22 94


Summa Kostnader 911 1 229


RESULTAT 911 1 229


500 VÅRD OCH OMSORGSFÖRV


Intäkter


Övriga intäkter -9 242


Summa intäkter -9 242


Kostnader


Personalkostnader 10 043 10 716


Lokalkostnader 674


Övriga kostnader 11 380 2 324


Summa Kostnader 22 098 13 040


Avskrivningar 34 540


Internränta 3 28


RESULTAT 12 892 13 608


501 MYNDIGHETSKONTOR


Intäkter


Övriga intäkter -2 320 -1 251


Summa intäkter -2 320 -1 251


Kostnader


Personalkostnader 5 197 4 674


Lokalkostnader 390 395


Köp av hemtjänsttimmar 103 855 100 085


varav egen regi 94 511 93 440


varav extern regi 9 344 6 645


Köp av platser, vår och omsorgsboende 8 616 141 771 Budget för natt korttids hamnade av misstag på budget för köp av boende platser.


varav egen regi 116 731 Budget för natt korttids hamnade av misstag på budget för köp av boende platser.


varav extern regi 8 616 25 040


Betalningsansvar 50


Övriga kostnader 291 360


Summa Kostnader 118 350 247 335


Avskrivningar 48 48


Internränta 4 3


RESULTAT 116 083 246 135


502 VOLYM/KVAL/FÖRBÄTR


Intäkter


Kostnader


Övriga kostnader 36 250


Summa Kostnader 36 250


RESULTAT 36 250
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Förändringar internbudget 2021 markerat med gult.
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508 FINANSIERADE PROJEKT


Intäkter


Projektintäkter -5 935 -12 000


Övriga intäkter


Summa intäkter -5 935 -12 000


Kostnader


Projektkostnader 5 487


Övriga kostnader


Summa Kostnader 5 487


RESULTAT -448 -12 000


509 HEMTJÄNST, ÄLDREOMS


Intäkter


Taxor och avgifter -194


LOV hemtjänst egen regi -94 621 -93 440


Avgifter hemtjänst -9 065 -9 344


Avgifter larm -1 814 -1 820


Hyror -86 -86


Övriga intäkter -7 350 -140


Summa intäkter -113 131 -104 830


Kostnader


Personalkostnader 131 438 114 514


Lokalkostnader 2 186 1 598


Larm 2 212 2 272


Övriga kostnader 12 440 9 822 Budget för en bil flyttad från verksamhet 509 till 520


Summa Kostnader 148 277 128 206


Avskrivningar 414 470


Internränta 26 21


RESULTAT 35 585 23 867


510 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDREOMS


Intäkter


Taxor och avgifter -175


LOV säbo egen regi -116 731 Budget för natt korttids hamnade av misstag på budget för köp av boende platser.


Avgifter säbo -4 072 -4 080


Hyror -18 068 -17 719


Övriga intäkter -9 966 -2 281


Summa intäkter -32 106 -140 986


Kostnader


Personalkostnader 170 448 141 691


Lokalkostnader 33 118 32 489 Internhyra Vidablick genererar en lägre budget för 2021


Larm 532 552


Övriga kostnader 8 420 8 654


Summa Kostnader 212 518 183 386


Avskrivningar 1 477 1 371


Internränta 74 45


RESULTAT 181 963 43 816
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511 HÄLSO O SJUKV, KOMMUNSKÖT


Intäkter


Avgifter HSL -189 -315


Övriga intäkter -1 789 -287


Summa intäkter -1 978 -602


Kostnader


Personalkostnader 25 445 29 039 Budget för resurs reducerad med 300 tkr istället för 400 tkr.


Lokalkostnader 686 675


Inhyrd personal 121 360


Övriga kostnader 5 273 5 277


Summa Kostnader 31 524 35 351


Avskrivningar 55 69


Internränta 4 3


RESULTAT 29 604 34 821


520 REHABILITERINGSENHET


Intäkter


Övriga intäkter -402


Summa intäkter -402


Kostnader


Personalkostnader 9 013 10 563


Lokalkostnader 313 309


Larm


Tekniska hjälpmedel 11 354 11 420


Övriga kostnader 926 1 027 Budget för en bil flyttad från verksamhet 509 till 520


Summa Kostnader 21 606 23 319


Avskrivningar 11 11


Internränta 1 1


RESULTAT 21 215 23 331


530 UTBILDNING USK, ÄN


Intäkter


Kostnader


Personalkostnader 91


Övriga kostnader 38 811


Summa Kostnader 38 902


RESULTAT 38 902
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Omprioritering av statliga medel- Vård- och omsorgsnämnden 


I arbetet med internbudget 2021, äskade vård- och omsorgsnämnden om ytterligare 14 mnkr 


hos kommunfullmäktige. Detta äskande avslogs med motiveringen att det skulle komma 


generella statliga medel. Dessa statliga medel visade sig inte vara generella utan villkorade, 


vilket leder till att nämnden nu inte kan använda dessa statliga medel till det som var planerat. 


Statsbidraget omprioriteras till dessa områden: 


 Hemsjukvård


 Vård- och omsorgsboende App


 Privata utförare


 Aktivitetssamordnare


 Demens-sjuksköterska


 Palliativa teamet


 Trygg hemgång


 Gläntan (dagverksamhet för personer med demensdiagnos som bor i ordinärt boende)


 Regelbunden utbildning för medarbetare i basala hygienrutiner.


 Verksamhetsutökningar: 1 Enhetschef i Hälso- och sjukvårdsorganisationen +


utökning i bemanningsenheten


Bilaga 2










Röstförklaring  


Vård och omsorgsnämndens sammanträde 2021-03-24 § 4. 


Jag deltar inte i beslutet. 


Motivering: Dagens beslut gäller justeringar av den vid förra mötet fastställda internbudgeten för 


2021. Jag anser inte att internbudgeten är realistisk och de föreslagna justeringarna ändrar inte 


detta. 


Ronneby 2021-03-24 


Christer Hallberg 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


(tkr) Bokslut 2020 Budget 2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 


Taxor och avgifter -194 -175 -18 10,29% 16,67%


Hemtjänst egen regi -94 621 -93 440 -16 173 17,31% 16,67%


Vobo egen regi -116 731 -18 322 15,70% 16,67%


Avgifter hemtjänst -9 065 -9 344 -1 500 16,05% 16,67%


Avgifter Vobo -4 072 -4 080 -632 15,49% 16,67%


Avgifter HSL -189 -315 -52 16,51% 16,67%


Avgifter larm -1 814 -1 820 -286 15,71% 16,67%


Hyror -18 154 -17 805 -2 066 11,60% 16,67%


Projektintäkter -5 935 -12 000 -2 049 17,08% 16,67%


Övriga intäkter -30 989 -3 959 15 856 -400,51% 16,67%


Summa intäkter -165 033 -259 669 -25 241 9,72%


Personalkostnader 352 475 312 423 60 462 19,35% 15,38%


Lokalkostnader 37 368 35 466 5 787 16,32% 16,67%


Köp av hemtjänsttimmar 103 855 100 085 17 122 17,11% 16,67%


varav egen regi 94 511 93 440 16 173 17,31% 16,67%


varav extern regi 9 344 6 645 949 14,28% 16,67%


Köp av platser, vår och omsorgsboende 8 616 141 771 20 023 14,12% 16,67%


varav egen regi 116 731 18 322 15,70% 16,67%


varav extern regi 8 616 25 040 1 701 6,79% 16,67%


Larm 2 744 2 824 267 9,45% 16,67%


Tekniska hjälpmedel 11 354 11 420 998 8,74% 16,67%


Betalningsansvar 50


Inhyrd personal 121 360


Projektkostnader 5 487 899 16,67%


Övriga kostnader 38 746 28 619 3 432 11,99% 16,67%


Summa kostnader 560 765 633 018 108 991 17,22% 16,67%


Avskrivningar 2 038 2 509


Internränta 112 101


RESULTAT 397 881 375 959 83 749 22,28%
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI


Kommentarer
Förvaltningen har använt 22,28% av tilldelad årsbudget, det är något mer än vad vi bör 
använda. Dock har statsbidrag för merkostnader för covid-19 ej inkommit inbokat i mars 
månad). Både hemtjänstverksamheten och vård- och omsorgsboendena står inför utmaningar. 
Hemtjänstverksamheten står inför utmaningen att hålla budget. Vård- och omsorgsboendena 
har en hög andel lediga lägenheter, som i sin tur ger lägre intäkter vilket föranleder snabb 
omställning av bemanningen. 


Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 22,9 mnkr  (intäkt som bokats upp i bokslut 2020 vänder 
och blir en kostnad 2021 för att matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 16 mnkr 


Personalkostnader
Total kostnad 61,3 mnkr


Sjuklönekostnader: 2 mnkr
Budget sjuklönekostnader: 2,9 mnkr
Sjuklöneersättning: Ersättning för jan har kommit i mars, 0,6 mnkr


Volymavvikelse hemtjänsttimmar
Under februari landade volymen hemtjänsttimmar på 22 114 timmar. Den prognos som 
kontaktekonom och förvaltningschef räknat fram, är att volymen hemtjänsttimmar kommer 
vara ca 22 900/månad. 


Volymavvikelse köp av platser
Prognos framtagen av kontaktekonom och förvaltningschef motsvarar en beläggningsgrad på 
96,3 % för somatikplatser och 83,6 % för demensplatser. Utfall för februari landar på 90,44 % 
för somatik och 81,76 % för demens.


2021-03-16 2(21)







VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
för somatik och 81,76 % för demens.


Verksamhetsförändringar
15 februari tillträdde nya verksamhetschefen för hemtjänstverksamheten, Karl Palm.


Nettokostnad (förvaltningens totala kostnad minus intäkter)
83,7 mnkr


Bruttokostnad (förvaltningens totala kostnad inklusive intäkter)
109 mnkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (C100)


(tkr) Bokslut 2020 Budget 2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 


Taxor och avgifter


Övriga intäkter


Summa intäkter


Personalkostnader 890 1 135 120 10,57% 16,67%


Övriga kostnader 22 94


Summa kostnader 911 1 229 120


RESULTAT 911 1 229 120


KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI


Ersättning till nämndens ledamöter
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGENS KANSLI SAMT LEDNING (C500)


(tkr) Bokslut 2020


Budget


2021


Utfall 


202102 Utfall 202102 % Referens % 


Taxor och avgifter


Övriga intäkter -9 163 6 551


Summa intäkter -9 163 6 551


Personalkostnader 10 043 10 716 1 959 18,28% 15,38%


Lokalkostnader 674 85


Övriga kostnader 11 301 2 324 308 13,25% 16,67%


Summa kostnader 22 019 13 040 2 352 18,04%


Avskrivningar 34 540


Internränta 3 28


RESULTAT 12 893 13 608 8 904


KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI


Kommentarer
Den något höga personalkostnaden beror på att vi under januari månad var två förvaltningschefer på plats, i 
syfte att undertecknad skulle få en bra introduktion. Även en del övertid påverkar resultatet samt utbetalning av 
semester i februari.


Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto:  6,9 mnkr (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och blir en kostnad 2021 
för att matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 6,5 mnkr


Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 25 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 118 tkr
Sjuklöneersättning:  
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


RESULTATRÄKNING FÖR MYNDIGHETSKONTORET (C501)


(tkr) Bokslut 2020


Budget


2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 


Taxor och avgifter


Övriga intäkter -2 320 -1 251 1 066 -85,21% 16,67%


Summa intäkter -2 320 -1 251 1 066 -85,21% 16,67%


Personalkostnader 5 197 4 674 763 16,32% 15,38%


Lokalkostnader 390 395 63 15,95% 16,67%


Köp av hemtjänsttimmar 103 855 100 085 17 122 17,11% 16,67%


varav egen regi 94 511 93 440 16 173 17,31% 16,67%


varav extern regi 9 344 6 645 949 14,28% 16,67%


Köp av platser vobo 8 616 141 771 20 023 14,12% 16,67%


varav extern regi 116 731 18 322 15,70% 16,67%


varav  extern regi 8 616 25 040 1 701 6,79% 16,67%


Betalningsansvar 50


Övriga kostnader 291 360 31 8,61% 16,67%


Summa kostnader 118 350 247 335 38 002 15,36%


Avskrivningar 48 48


Internränta 4 3


RESULTAT 116 083 246 135 39 069 15,87%
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI


Kommentarer
Budget i balans. Dock överstiger volymen hemtjänsttimmar det budgeterade.


Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto:  658 tkr  (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och blir en 
kostnad 2021 för att matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 658tkr 


Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 484 kr
Budget sjuklönekostnader: 35 tkr
Sjuklöneersättning: 


Verksamhetsförändringar
Inga förändringar


Volymavvikelse hemtjänsttimmar
Beviljade hemtjänsttimmar januari = 22 114, tidigare framräknad prognos =22 900


Volymavvikelse antal köpta platser/dygn på vård- och omsorgsboende
Beläggning för februari landar på 90,44 % för somatik och 81,76 % för demens, tidigare framräknad 
prognos = 96,3 % för somatikplatser och 83,6 % för demensplatser. 


Kostnad för leasingbilar
25,7 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


RESULTATRÄKNING FÖR KVALITE- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE (C502)


(tkr) Bokslut 2020


Budget


2021


Utfall 


202102


Taxor och avgifter


Summa intäkter


Personalkostnader


Övriga kostnader 36 250


Summa kostnader 36 250


RESULTAT 36 250


KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT OCH PRESTATIONSMEDEL (C508)


(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020


Budget


2021


Utfall 


202102


Intäkter


Kris/samtal/trauma Covid -448


Äldreomsorgslyftet -425 -1 198


God och nära vård -1 394 -711


Ensamhet och demens -2 163


Kvalitet/effektivitet Äldre i fokus -600


Prestationsmedel 2014 -704


Komeptensutv hälso/sjukvård -130 -130


Läkemedel Äldre -10 -10


Valfrihet enligt LOV -96


Motv. konsekvenser av isolering för äldre -105


Summa intäkter -6 075 -2 049


Kostnader


Äldreomsorgslyftet 425 899


God och nära vård 1 394


Ensamhet och demens 2 163


Kvalitet/effektivitet Äldre i fokus 600


Prestationsmedel 2014 704


Komeptensutv hälso/sjukvård 130


Läkemedel Äldre 10


Valfrihet enligt LOV 96


Motv. konsekvenser av isolering för äldre 105


Summa kostnader 5 627 899
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI


Äldreomsorgslyftet
Intäkt som ligger gäller för 2020 och ska återbetalas. Intäkt för 2021 ej inkommen än.
Kostnader utgörs av lönekostnader för personal som går uppdragsutbildningen.


God och nära vård
Intäkt som ligger gäller för 2020 och ska återbetalas.


Kompetensutveckling för HSL
Betalades ut i november 2020 och har inte kunnat användas, men en planering finns och 
pengarna förs över till 2021.


Läkemedel för äldre
Förs över till 2021, eftersom pandemin gjort att projektet inte har kunnat genomföras.
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


RESULTATRÄKNING FÖR  VERKSAMHET (C509), HEMTJÄNSTENHETER


(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020


Budget


2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 
Hemtjänst egen regi -92 663 -94 621 -93 440 -16 173 17,31% 16,67%
Övriga intäkter -5 241 2 952


Summa intäkter -92 663 -99 862 -93 440 -13 221 14,15% 16,67%


Personalkostnader 88 464 100 022 88 541 18 289 20,66% 15,38%
Övriga kostnader 4 199 7 222 4 899 1 017 20,76% 16,67%
Summa kostnader 92 663 107 244 93 440 19 306 20,66%


RESULTAT 7 381 6 085


KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI


Kommentarer
Ny verksamhetschef är på plats och genomför just nu en analys av verksamheten, i syfte att identifiera vad som 
behöver effektiviseras och förbättras. 


En åtgärd som behöver vidtas för att effektiviseras bemanningen, är införandet av resurspass. Verksamheten har ett 
stort behov av att få klartecken från kommunstyrelsen gällande att implementera den nya resursplaneringsmodellen, 
KF-uppdrag 8a. 


Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 5,5 mnkr (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och blir en kostnad 2021 för 
att matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 2,9 mnkr 


Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 705 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 844 tkr
Sjuklöneersättning: 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


Verksamhetsförändringar
Ny verksamhetschef tillträdde tjänsten den 15 februari.


Kostnad för leasingbilar
546 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


RESULTATRÄKNING FÖR  VERKSAMHET (C509) ÖVRIGT


(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020


Budget


2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 
Taxor och avgifter -194 -18


Avgifter hemtjänst -7 821 -9 065 -9 344 -1 500 16,05% 16,67%
Avgifter larm -1 750 -1 814 -1 820 -286 15,71% 16,67%
Hyror -86 -86 -86 -14 16,28% 16,67%
Övriga intäkter -140 -2 109 -140 1 384 -988,57% 16,67%
Summa intäkter -9 797 -13 268 -11 390 -434 3,81% 16,67%


Personalkostnader 30 062 31 416 25 973 5 625 21,66% 15,38%
Lokalkostnader 2 257 2 186 1 598 384 24,03% 16,67%
Larm 2 272 2 212 2 272 176 7,75% 16,67%
Övriga kostnader 4 714 5 218 4 923 498 10,12% 16,67%
Summa kostnader 39 305 41 032 34 766 6 683 19,22%


Avskrivningar 557 414 470
Internränta 34 26 21


RESULTAT 30 099 28 204 23 867 6 250 26,19%
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI


Kommentarer
Verksamhetschefen tillsammans med enhetschef genomför analys av nattpatrullen.
Lokalkostnaderna är för höga, vilket kan bero på att hyra för mars månad ligger med. 


Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 2 mnkr  (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och blir en kostnad 2021 för att 
matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 1,4 mnkr 


Pesonalkostnader
Sjuklönekostnader: 227tkr 
Budget sjuklönekostnader: 238
Sjuklöneersättning: 


Kostnad för leasingbilar
78 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE (510)


(tkr) Bokslut 2020


Budget


2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 


Taxor, avgifter -175


Vobo egen regi -116 731 -18 322 15,70% 16,67%


Avgifter säbo -4 072 -4 080 -632 15,49% 16,67%


Hyror -18 068 -17 719 -2 052 11,58% 16,67%


Övriga intäkter -9 966 -2 281 3 423 -150,07% 16,67%


Summa intäkter -32 106 -140 986 -17 582 12,47% 16,67%


Personalkostnader 170 448 141 691 27 305 19,27% 15,38%


Lokalkostnader 33 118 32 489 5 091 15,67% 16,67%


Larm 532 552 87 15,76% 16,67%


Övriga kostnader 8 420 8 654 769 8,89% 16,67%


Summa kostnader 212 518 183 386 33 252 18,13%


Avskrivningar 1 477 1 371


Internränta 74 45


RESULTAT 181 963 43 816 15 670 35,76%


KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI


Kommentarer
Den konkurrensutsatta verksamheten gör ett underskott på 2,2 mnkr (exkl covid kostnader). Ny 
resursfördelningsmodell, ställer större krav på enhetscheferna att anpassa bemanningen efter antalet 
tomma/belagda lägenheter. Just nu är det ca 30 tomma lägenheter. 


För att åtgärda underskottet behöver enhetscheferna effektivisera bemanningen, det kan endast göras med 
hjälp av resurspass. Därför är behovet av klartecken från kommunstyrelsen stort, gällande implementering 
av ny resursplaneringsmodellen, KF-uppdrag 8a. 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 6,5 mnkr (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och blir en kostnad 
2021 för att matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 3,7 mnkr 


Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 907 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 1,5 mnkr
Sjuklöneersättning: 


Verksamhetsförändringar
Två lägenheter avvecklas på Lindebo.


Beläggningsgrad
Beläggning för februari landar på 90,44 % för somatik och 81,76 % för demens, tidigare framräknad prognos 
= 96,3 % för somatikplatser och 83,6 % för demensplatser. 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


RESULTATRÄKNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSORGANISATIONEN (511)


(tkr) Bokslut 2020


Budget


2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 


Taxor och avgifter


Avgifter HSL -189 -315 -52 16,51% 16,67%


Övriga intäkter -1 789 -287 768 -267,60% 16,67%


Summa intäkter -1 978 -602 716 -118,94% 16,67%


Personalkostnader 25 445 29 039 5 014 17,27% 15,38%


Lokalkostnader 686 675 113 16,74% 16,67%


Inhyrd personal 121 360


Övriga kostnader 5 273 5 277 696 13,19% 16,67%


Summa kostnader 31 524 35 351 5 822 16,47%


Avskrivningar 55 69


Internränta 4 3


RESULTAT 29 604 34 821 6 538 18,78%


KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI


Kommentarer 
Personalkostnader ligger lite högt men bortser man från covidkostnader 
ligger utfallet på ca 15 %.


Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 1,3 mnkr  (intäkt som bokats upp i 
bokslut vänder och blir en kostnad 2021 för att matcha när vi får 
statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 658 tkr 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 65,5 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 171 tkr
Sjuklöneersättning: 


Verksamhetsförändringar
Enhetschef för rehabiliteringsenheten har tillträtt sin tjänst.


Kostnad för leasingbilar
148,5 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


RESULTATRÄKNING FÖR REHABILITERING (C520)


(tkr) Bokslut 2020


Budget


2021 Utfall 202102 Utfall 202102 % Referens % 


Övriga intäkter -402 -289


Summa intäkter -402 -289


Personalkostnader 9 013 10 563 1 387 13,13% 15,38%


Lokalkostnader 313 309 51 16,50% 16,67%


Larm 4


Tekniska hjälpmedel 11 354 11 420 998 8,74% 16,67%


Övriga kostnader 926 1 027 112 10,91% 16,67%


Summa kostnader 21 606 23 319 2 553 10,95%


Avskrivningar 11 11


Internränta 1 1


RESULTAT 21 215 23 331 2 263 9,70%


KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI


Kommentarer
Fortfarande vakanser vilket genererar låga personalkostnader. 
Tekniska hjälpmendel, eftersläp i fakturering. Endast faktura för januari inkommen


Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto:  40 tkr (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och 
blir en kostnad 2021 för att matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 40 tkr 


Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 25,30 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 68 tkr
Sjuklöneersättning: 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


Verksamhetsförändringar
Enhetschef för rehabiliteringsenheten har tillträtt sin tjänst.


Kostnad för leasingbilar
97 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN


VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN


RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDREOMSORGSLYFTET (C530)


(tkr) Bokslut 2020


Budget


2021


utfall 


202101


Övriga intäkter


Summa intäkter


Personalkostnader 91


Övriga kostnader 38 811


Summa kostnader 38 902


RESULTAT 38 902


KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI


Statsbidrag har sökts för att utbilda medarbetare till undersköterskor under betald 
arbetstid. Utbildningen påbörjades under december och kommer att pågå under hela 
2021. 


Personalkostnaden täcks av riktade statsbidrag men lärarlönerna bekostas av 
förvaltningen och tas från denna budget. Förvaltningschef är i dialog med HR för att se 
över om det går att nyttja pengar från omställningsfonden för att bekosta lärarlönerna.


















