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§ 75 Dnr 2022-000001 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

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

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 76 Dnr 2022-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 77 Dnr 2022-000016 734 

Månadsrapport - placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende/ Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen samt 16 kap 6f§ 

 

Sammanfattning  

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och omsorgsboende.  

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2022-05-12 är 16 personer. 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.      

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

 

Rapporten avser redovisade antal 2022-05-12: 

 

 

Antal personer som väntar på placering 16 

Antal av de ovanstående X personerna:  

Som väntar på somatikboende 9 

Som väntar på demensboende 7 

Befinner sig på korttidsboendet 5 

Där kommunen vid rapportens skapande riskerar 

vitesföreläggande 

0 

 

        

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet. 

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen 

samt 16 kap 6f§ 

 

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 

https://lagen.nu/2017:725#K3P10
https://lagen.nu/2001:453#K4P1
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tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

 

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2022 är: 

 

1–31 januari 2022 (gäller för okt-dec 2021) 

1–30 april 2022 

1 juli–31 augusti 2022 

1–31 oktober 2022 

1-31 januari 2023 

 

Under perioden 1-30 april har följande beslut rapporterats enligt rapportblad: 

Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§, bilaga 1.. 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden. 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att noter återrapporteringen av ej verkställda beslut.       

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

https://lagen.nu/2017:725#K3P10
https://lagen.nu/2001:453#K4P1
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Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen avseende 

månadsrapport- placeringssystem till vård- och omsorgsboende. 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att noter återrapporteringen av ej verkställda beslut. 

________________ 

Exp: 

Annika Sandin, vård- och omsorgsförvaltningen  

Kommunstyrelsen  
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§ 78 Dnr 2022-000080 009 

Svar på frågor om blanketten kopplad till 
inkomstförfrågan 

 

Sammanfattning  

Varje år under april månad skickas inkomstförfrågan till samtliga personer som har 

insatser beslutade av biståndshandläggare och/eller har insatser som utförs av 

Hälso- och sjukvårdspersonal. Inkomstförfrågan skickas också löpande när ny 

person tillkommer under året. 

 

Inkomstuppgifterna ligger till grund för vilken avgift, enligt gällande taxa, som 

kommer att debiteras. 

Bedömning 

Avgiftshandläggare Lena Stolpe informerar och svarar på frågor.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås beslutar att; 

- Ta informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 79 Dnr 2022-000081 009 

Projekt- Ung i omsorgen  

 

Sammanfattning  

Ung Omsorg organiserar ungdomar i grupp som besöker äldreboenden några 

timmar på helgen för att genomföra sociala aktiviteter med de som bor där.  

Aktiviteten har som syfte att bryta isen och kärnan i verksamheten är mötet 

mellan de unga och gamla. För många äldre är stunden med våra ungdomar 

höjdpunkten på veckan.  

 

Att hitta ett meningsfullt extrajobb som ung, speciellt när du är under 18 år 

är svårt. Många unga vill och längtar efter att utvecklas, kunna ta ansvar och 

vara del av något framåtsyftande bredvid skolan. De speciella stunder som 

skapas när unga och äldre möts vi tror är den största inspirationskällan för 

fler unga att utbilda sig och arbeta i äldreomsorgen. När man efter 

arbetspasset känner att man gjort stor skillnad för någon annan och att ens 

insats har betydelse bedöms det skapa en nyfikenhet kring fler karriärval 

inom äldreomsorgen. 

 

Verksamhetsförslag samt mer beskrivning kring hur verksamheten fungerar 

finns som underlag till denna handling (Verksamhetsförslag Ung Omsorg i 

Ronneby Kommun).   

Bedömning 

Förvaltningen ser stora kvalitativa vinster kring detta sätt att arbeta och hade 

gärna sett en möjlighet att få testa detta på samtliga eller några av vård- och 

omsorgsboendena inom förvaltningen.  

 

För att starta upp under 2022 har förvaltningen för avsikt att kunna nyttja 

stadsbidrag för att motverka ensamhet. För att få en hållbar ekonomisk 

lösning framåt behöver medel äskas.   

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att   

- Ställa sig bakom förvaltningens bedömning och förslag på 

finansiering.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Pia Zickbauer Svabre (S), 

Annette Rydell (S), Kristina Valtersson (C), Agnetha Wildros (S), Carina 

Aulin (SD), Christer Åkesson (S), Christer Hallberg (S) och Kerstin 

Johansson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Sara Blixt (M) yrkar på att Vård- och omsorgsnämnden ger 

vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att till kommande nämnd 

återkomma med ett förslag till pilotprojekt innefattande Vidablick eller 

Olsgården.       

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 

att till kommande nämnd återkomma med ett förslag till pilotprojekt 

innefattande Vidablick eller Olsgården.  

________________ 

Exp: 

Maria Sevestedt, verksamhetschef  
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§ 80 Dnr 2022-000073 040 

Tertial 1 (T1) 2022 inklusive måluppfyllelse, avvikelser 
samt uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 

 

Sammanfattning  

Året startade med en extremt hög sjukfrånvaro pga av pandemin, vilket i sin 

tur genererade ökade personalkostnader i form av bla övertidsersättning samt 

höga vikariekostnader. Förvaltningen gör dock ett bättre prognostiserat 

resultat än samma period förra året, (-38,2 mnkr). Orsaken till det förbättrade 

resultatet är verksamhetschefernas och enhetschefernas målfokuserade arbete 

med att få budget i balans.  

Förvaltningen har dock stora ekonomiska utmaningar och prognostiserar ett 

underskott på - 27,3 mnkr.  

Volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är även i år en utmaning och 

genererar ett prognostiserat underskott på 14,2 mnkr.  

Under 2021 hade verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende en stor 

utmaning med att hålla budget, förbättringar har skett under 2022 men 

verksamheten har fortsatta svårigheter att får en budget i balans.  

Kostnader kopplat till pandemin är uppe i 5,1 mnkr.   

Bedömning 

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre, 

äldreomsorgen i hela Sverige står därför inför stora utmaningar. Det här är 

något som självklart även påverkar Ronneby kommun och vård- och 

omsorgsförvaltningen, vilket vi bla märker av i volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmar.  
 

Förvaltningen har en ekonomisk utmaning framför sig. 

 Hemtjänstverksamheten skulle haft en budget i balans, om man 

räknar av kostnader kopplat till pandemin.  

 Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård samt myndighetskontoret 

gör ett sämre resultat än samma period förra året, vilket delvis beror 

på att pandemin orsakade stora kostnader i början av året.  

 Verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende har en fortsatt 

ekonomisk utmaning framför sig.  
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Förvaltningens största ekonomiska utmaning är dock volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmar, volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är en ej 

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

kommunmedborgare som bedöms ha behov av det. Här behöver nämnden få 

medel tillskjutna. Förvaltningen kan även se att budget för köp av 

boendedygn kommer att överskridas, även det är en ej påverkbar kostnad då 

vi enligt lag är skyldiga att tillse plats på vård- och omsorgsboende vid 

behov. Även här skulle nämnden behöva få medel tillskjutna.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Ta informationen till dagens protokoll. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agnetha Wildros (S), Annette 

Rydell (S), Christer Hallberg (S) och Christer Åkesson (S). 

Yrkanden 

Annette Rydell (S) yrkar enligt följande: 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till 

nämnden i juni ta fram ett skarpt förslag till omställning av Backens 

vård- och omsorgsboende till ett trygghetsboende. 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag om 27 300 000 

kronor för att täcka prognostiserat underskottet.        

Propositionsordning 1  

 Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på Annette Rydells (S) förslag 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Propositionsordning 2 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till 

nämnden i juni ta fram ett skarpt förslag till omställning av Backens 

vård- och omsorgsboende till ett trygghetsboende. 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag om 27 300 000 

kronor för att täcka prognostiserat underskottet. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef  

Kommunstyrelsen  
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§ 81 Dnr 2022-000072 041 

Förslag till internbudget 2023 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen presenterar underlag för diskussion kring internbudget 2023. 

Beslut ska fattas vid nämndssammanträdet i juni.      

Deltar i debatten 

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

Annette Rydell (S). 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 82 Dnr 2022-000071 001 

Kostnad per brukare (KPB) 

 

Sammanfattning  

Sara Libera, Ensolution AB, presenterar resultatet av 2021 års kostnad per 

brukare (KPB).       

Deltar i debatten 

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

Wildros (S).  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 83 Dnr 2022-000062 000 

Information från Altura och Vardaga- nybyggnation i 
Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Representanter från Vardaga, Ambea, Altura och Drevviken medverkar och 

ger information om nybyggnationen av ett vård- och omsorgsboende i 

Bräkne-Hoby.. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet..  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agnetha Wildros (S), Annette 

Rydell (S), Christer Åkesson (S), Pia Zickbauer Svabre (S), Johannes Chen 

(KD) och Mohammed Teeti (V).  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 84 Dnr 2021-000247 730 

PM- nytt vård- och omsorgsboende i Hallabro  

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsförvaltningen presenterar PM-nytt vård- och 

omsorgsboende i Hallabro.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Susanne Pettersson (S), Annette 

Rydell (S), Agneta Wildros (S) och Carina Aulin (SD).  

Förslag till beslut 

Nämnden enas om att de delar utredningens bedömning och ska skicka den 

vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på nämndens förslag och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden delar utredningens bedömning och skickar det 

vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 85 Dnr 2022-000075 009 

Äskande av medel- Sprinklersystem till Lindebo 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått information från Räddningstjänsten 

att likt Ålycke kommer det att krävas installation av sprinklers på Lindebo 

framåt.  

 

2022-02-01 inkom ett föreläggande från Räddningstjänsten till AB 

Ronnebyhus. Räddningstjänsten beskriver i detta föreläggande att nuvarande 

utformning av brandskyddet har sådana brister att krav på 

brandskyddshöjande åtgärder är nödvändigt. Räddningstjänsten gör därför 

bedömningen att det är skäligt att kräva att nämnda åtgärder (se bilaga Beslut 

om föreläggande, Lindebo) vidtas för att uppfylla kraven som anges i 2 

kapitlet 2 § lagen om skydd mot olyckor (LSO). De angivna åtgärderna ska 

vidtas snarast möjligt, dock senast 2022-08-01. 

 

Efter att föreläggandet inkom hade Ronnebyhus ett möte med 

Räddningstjänsten för att få ett förtydligande gällande föreläggandet på 

brandskyddet. En grov kalkyl togs även fram, vilken finns som underlag till 

denna tjänsteskrivelse.   

 

Förtydligande och förklarande text från Räddningstjänsten utifrån Boverkets 

regler och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO):  

 

Vid tillsyn enligt LSO får som regel ett föreläggande inte meddelas som 

ställer högre krav än vad som var föreskrivet när byggnaden uppfördes. 

Föreläggande ska lämnas med stöd av LSO och är inte ett beslut med 

retroaktiv verkan. Bedömningen som sker i ett föreläggande avser 

omständigheterna vid tidpunkten för föreläggandets utfärdande. Ett 

föreläggande enligt LSO ska därför inte ses som en retroaktiv tillämpning av 

bestämmelser i någon annan lagstiftning, t.ex. bygglagstiftningen. Nu 

gällande byggregler kan ge viss vägledning vid den bedömning som ska 

göras i samband med ett föreläggande. Vidare finns viss praxis där en del 

överklagade ärenden ger vägledning när byggnadstekniska krav kan ställas 

som ”går längre” än vad som var föreskrivet när byggnaden uppfördes.  
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Exempel på förhållande som kan åberopas där det kan finnas skäl att kräva 

mer eller mindre långtgående byggnadstekniska förändringar är följande:  

• Om nyvunnen kunskap, eller erfarenheter från inträffade bränder motiverar 

åtgärden. 

• Om brandskyddet inte är anpassat efter nuvarande verksamhet på grund av 

förändringar av verksamheten. 

• Om teknisk utveckling har möjliggjort andra typer av lösningar till en lägre 

kostnad. 

• Om nivån på brandskyddet är väsentligt lägre än de krav som ställs vid 

nybyggnation och därmed kraftigt skiljer sig från vad medborgarna förväntar 

sig.  

• Byggnaden eller anläggningen har så stora brister i brandskyddet att det 

äventyrar personsäkerheten.  

  

Förklaring enligt önskemål på de punkter som föreläggandet avser och är 

tvingande samt vilka som i viss mån alternativt helt eller delvis kan 

kompenseras med installation av sprinkler. 

 

Åtgärder som inte kan kompenseras vid montage av sprinkler: 

• Montage av nödutrymningsknappar för utedörrar och inomhusdörrar som 

utgör utrymningsvägar. 

• Ersättning av 4 dörrmontage. Trädörrar utan brandteknisk klassning mellan 

källare och trapphus, mot personalrum från trapphuset, dörrmontage mellan 

trapphus och vårdavdelningens korridor/utrymningsväg. 

• Tätning runt och över monterade aluminiumdörrar mellan avdelningarna. 

(Sprinkler kompenserar endast dörrarnas oförmåga att motstå varma 

rökgaser och påverkan av värme vid brand!) 

• Utomhusbelysning (nöd) med batteri back up utanför samtliga 

utrymningsvägar. Vissa finns och någon saknas! 

• Revidering av utrymningsplaner. 

• Tätning av sopnedkast. 

• Utreda ventilationssystemens funktion. Tryckavlastning? (Sprinkler 

minskar endast brandgastrycket för exv. brand i lägenhet och större 

spridning av brandgaser mellan olika brandceller)  
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Åtgärder som delvis eller helt kan kompenseras med installation av 

sprinkler: 

• Tätning av takfot och klassning av takstolskonstruktion. 

• Montering av brandspjäll i samtliga avdelningar och utrymmen mellan 

boenderum och gemensamhetsutrymmen/korridorer samt mellan samtliga 

boenderum. 

• Utbyte av samtliga aluminiumdörrar som saknar brandteknisk klassning EI 

30 SmC eller EI 30 S200C 

• Montage av automatiska dörrstängare till samtliga boenderum. 

• Brandteknisk avskiljning mellan 1 plans byggnad och 2 plans byggnad. 

• Brandteknisk avskiljning mellan boenderum i äldre bostadsdelarna där 

brandskyddet troligtvis endast motsvarar brandteknisk klass B 30 i äldre 

bygglagstiftning. 

• Ombyggnation eller ersättning av respektive ventilationsaggregat. 

• Punktskydd i kök (Ansulex) anser jag/vi vara en bättre och effektivare 

lösning av risk för köksbrand vid varma ytor samt skydd mot 

ventilationsbrand i anläggningens storkök, än installationsområde för 

vattensprinkler! 

 

Slutsats av både brandkonsult och Räddningstjänsten är: 

Utdrag ur brandteknisk utredning: 

 Den för byggnaden föreslagna brandtekniska lösningen är projekterad i 

huvudsak enligt förenklad dimensionering enligt BBR 29. Där dagens 

kravnivå ej uppfylls föreslås kompenserade åtgärder för att uppnå en skälig 

skyddsnivå utifrån Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)  

Automatiskt släcksystem installeras inom boendedelar, där det enligt dagens 

regelverk föreligger myndighetskrav, för att begränsa eller släcka eventuella 

bränder och dämpa dess effekt på den brandcellsavskiljande konstruktionen. 

 

Ronnebyhus ämnar debitera Vård- och omsorgsförvaltningen hela kostnaden 

för installation av sprinkler. 

Kostnadsförslag återfinns som underlag till denna tjänsteskrivelse 

(Sammanställning kostnader brandskyddsåtgärder Lindebo).  
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Bedömning 

Brandskyddshöjande åtgärder i form av bland annat installation av sprinklers 

bedöms efter dialog med Ronnebyhus som det mest kostnadseffektiva och 

kvalitetssäkrade alternativet.  

En debitering av brandskyddshöjande åtgärder, så som sprinklers, bedöms 

inte rymmas inom befintlig budget inom vård- och omsorgsförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att  

- Äska ersättning från kommunfullmäktige för kostnad utifrån 

brandskyddshöjande åtgärder, i form av bland annat installation av 

sprinklers på vård- och omsorgsboendet Lindebo.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Susanne Pettersson (C), Christer Hallberg (S) och Gina 

Hellberg Johansson (SD).  

Propositionsordning 

Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att vård- och 

omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja tilläggs äskande om 320 000 kronor för 

brandskyddshöjande åtgärder i form av bland annat installation sprinklers på 

vård- och omsorgsboendet Lindebo. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 86 Dnr 2022-000078 704 

Äskande av medel för seniordagen och balansera mera 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren arrangerat seniordagen i oktober 

månad. Arrangemanget har genomförts tillsammans med kommunens 

pensionärsorganisationer. 60 tkr har avsatts av nämndens medel. En arbetsgrupp 

bestående av tjänstemän och medlemmar från kommunala pensionärsrådet har 

planerat och genomfört dagen. 

 

Även den nationella fallpreventionsvecka, Balansera mera, har tidigare arrangerats 

vecka 40. 

 

2020 -21 kunde varken seniordagen eller balansera mera veckan arrangeras pga. 

rådande pandemi.      

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att seniordagen i år kan arrangeras i oktober månad. 

En arbetsgrupp behöver därför bildas som kan börja planera för genomförandet.  

 

Även aktiviteter under Balansera mera veckan kan genomföras av 

rehabiliteringsenhetens personal. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Avsätta 60 tkr för att genomföra Seniordagen i oktober månad  

- Avsätta 10 tkr för att genomföra Balansera mera i vecka 40.      

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       
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Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden avsätter 60 000 kronor för 

genomförande av Seniordagen i oktober månad. 

2. Vård- och omsorgsnämnden avsätter 10 000 kronor för 

genomförande av Balansera mera i vecka 40.  

3. Finansiering sker via budgeterade medel på verksamhet 502 

(volym/kvalitet/förbättring). 

________________ 

Exp: 

Jane Wennerdahl, ekonom  

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef  
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§ 87 Dnr 2022-000090 009 

Covid-bevis vid nyanställning- Risk- och 
konsekvensanalys 

 

Sammanfattning  

På Personalutskottet 2022-01-11 beslutades att  

 

* införa vaccinationsbevis för covid vid nyanställningar av personal som 

arbetar nära patienter och omsorgstagare inom vår vård- och omsorgs 

förvaltning samt för verksamheter inom LSS  

* uppdra till berörda nämnder att i detalj specificera vilka personalkategorier 

som berörs av detta beslut. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-03-30 om vilka yrkesgrupper 

som ska uppvisa vaccinationspass vid nyanställning. I beslutet framgår även 

att: ”Föreslå personalutskottet (PU) att vaccinationsbevis enbart ska gälla 

under förutsättning att Covid-19 klassas som en samhällsfarlig sjukdom och 

följa nationella beslut som fattas i frågan.” 

Från och med den 1 april 2022 klassas inte längre Covid-19 som en 

samhällsfarlig sjukdom. Vid detta datum upphörde pandemilagen att gälla, 

de flesta restriktionerna är redan hävda och vi börjar sakta återgå till det 

normala. Med det som grund föreslogs kravet upphöra om att 

vaccinationsbevis för Covid-19 ska uppvisas vid nyanställningar av personal 

som arbetar nära patienter och omsorgstagare inom vår vård- och omsorgs 

förvaltning samt för verksamheter inom LSS (se tjänsteskrivelse till 

personalutskottet Dnr 2022-000016 730). Förslaget avslogs av 

personalutskottet.  

Bedömning 

De personalgrupper som berörs inom Vård- och omsorgsförvaltningen samt 

Socialförvaltningens Funktionsstöd är de som arbetar omvårdnadsnära. 

Omvårdnadsnära arbete innebär personlig kontakt inom 2 meters avstånd 

under mer en 15 minuter. 

• Undersköterskor 

• Vårdbiträden 
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• Vårdare 

• Sjuksköterskor 

• Arbetsterapeuter 

• Fysioterapeuter/ sjukgymnaster 

• Personliga assistenter 

• Stödassistenter 

• Stödpedagoger 

• Boendestödjare 

• Arbetshandledare 

 

Vaccinationsbevis vid nyanställning av personal som arbetar 

omvårdnadsnära riskerar att försvåra rekrytering inför sommaren med 

betydande påverkan på verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal. 

Vidare finns risk att vård och omsorgsuppgifter behöver prioriteras, skjutas 

fram eller ställas in. Risk och konsekvensanalys bifogas skrivelsen som 

bilaga 1.  

 

Covid-19 klassas inte längre som samhällsfarlig sjukdom och vidare ligger 

smittspridningen på en betydligt lägre nivå i dagsläget än jämfört med 

perioden för när beslutet fattades.  

Vaccinationstäckningen med minst tre doser är enligt Folkhälsomyndigheten 

38 % i åldersgrupp 20-29 år (FHM 2022-03-16). Detta innebär att 

rekryteringsunderlaget bedöms minska med 62 % . 

 

Kravet på vaccinationspass/bevis bör vara kopplat till huruvida Covid-19 

klassas som en samhällsfarlig sjukdom eller inte. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att; 

 

- Föreslå personalutskottet (PU) att avskaffa kravet på vaccinationsbevis vid 

nyanställning mot bakgrund av bifogad risk- och konsekvensanalys.. 

Deltar i debatten 

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

Rydell (S) och Agnetha Wildros (S).  
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Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden föreslår 

personalutskottet att utifrån nämndens tidigare beslut och risk- och 

konsekvensanalys ompröva beslutet om krav på vaccinationsbevis för Covid 

vid nyanställningar av personal som arbetar nära patienter och 

omsorgstagare inom vår vård- och omsorgs förvaltning. 

 

Kerstin Johansson (L) och Carina Aulin (SD) yrkar bifall till Christer 

Hallberg (S) förslag.  

 

Ordförande Sara Blixt (M) och Annette Rydell (S) yrkar på att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar att undanta feriearbeterare från just nu gällande 

krav på vaccinationsbevis för Covid vid nyanställning, för att ge 

förvaltningen möjlighet att fortsätta rekryteringen, samt föreslår 

personalutskottet att göra detsamma.      

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår personalutskottet att utifrån 

nämndens tidigare beslut och risk- och konsekvensanalys ompröva 

beslutet om krav på vaccinationsbevis för Covid vid nyanställningar 

av personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare inom vår 

vård- och omsorgs förvaltning. 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår personalutskottet att undanta 

feriearbeterare från krav på vaccinationsbevis avseende Covid.  

3. Vård- och omsorgsnämnden undantar feriearbeterare från just nu 

gällande krav på vaccinationsbevis för Covid vid nyanställning.  

________________ 

Exp: 

Personalutskottet  
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§ 88 Dnr 2022-000089 139 

Analys av hemtjänsttimmarna 

 

Sammanfattning  

Från 2020 till nu har de beviljade hemtjänst hemtjänsttimmarna ökad stadigt. 

Utredare inom vård- och omsorgsförvaltningen har i det gjort en granskning 

för att analysera vad ökningen kan bero på. 

 

Bakom varje beviljad insats/HSL-uppdrag finns en schablontid som ger 

betalning till den enhet som ska verkställa insatsen. 

Verkställigheten upplever behov av detaljstyrning i insatserna. I den 

resursfördelningsmodell som används idag är det inte så det är tänkt. Varje 

insats innehåller ett paket som ersätts med tid. Det man behöver göra är att 

se timmarna i helhet och inte mot den enskilde och i detta har vi förlorat 

balansen.  

 

2011 beslutade kommunfullmäktige att ge i uppdrag till dåvarande 

äldrenämnden att se över införandet av förenklat bistånd. Bedömningen i 

dessa beslut är att den som ansöker har uppnått den ålder som har rätt till 

denna form av bistånd (75 år). 

Det utredare sett är att mellan 150-200 timmar i månaden går ut i ersättning 

enligt vård- och omsorgsförvaltningens resursfördelningsmodell utan att 

insatsen utförs pga. att vårdtagaren avbokar/tackar nej till insatsen. Denna 

form av bistånd anses därmed vara kostnadsdrivande.   

Bedömning 

Från 2020 till nu har de beviljade hemtjänst hemtjänsttimmarna ökad stadigt. 

Utredare inom vård- och omsorgsförvaltningen har i det gjort en granskning 

för att analysera vad ökningen kan bero på. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningens resursfördelningsmodell: 

Det utredare kan se är att grunden i den resursmodell som vård- och 

omsorgsförvaltningen använder för hemtjänsten inte fungerar som det är 

tänkt från början. Bakom varje beviljad insats/HSL-uppdrag finns en 

schablontid som ger betalning till den enhet som ska verkställa insatsen. För 

varje insats/HSL-uppdrag som den enskilde blir beviljad så ökar antalet 
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timmar som tillfaller enheten. Detta gör att ju mer insatser/HSL-uppdrag 

vårdtagaren/patienten blir beviljad desto mer ökar timmarna. 

Verkställigheten upplever behov av detaljstyrning i insatserna. I den 

resursfördelningsmodell som används idag är det inte så det är tänkt. Varje 

insats innehåller ett paket som ersätts med tid. Det man behöver göra är att 

se timmarna i helhet och inte mot den enskilde och i detta har vi förlorat 

balansen. I detta finns det ett behov av översyn av dagens 

resursfördelningsmodell samt en kontrollfunktion på myndighetskontoret. I 

dagsläget finns det 6 biståndshandläggartjänster på myndighetskontoret. De 

har i snitt 160 ärenden var. Med denna ärendetyngd finns det idag inte 

möjlighet att de kan vara fullt ut den kontrollpunkt som de behöver vara. En 

myndighetschef är anställd från 220601 som kommer att ge 

myndighetskontoret ett mer närvarande ledarskap. 

 

Förenklat biståndsbeslut gällande matdistribution: 

2011 beslutade kommunfullmäktige att ge i uppdrag till dåvarande 

äldrenämnden att se över införandet av förenklat bistånd. Bedömningen i 

dessa beslut är att den som ansöker har uppnått den ålder som har rätt till 

denna form av bistånd (75 år). 

 

Genomgång har gjorts av de förenklade biståndsbesluten gällande 

matdistribution. Schablonen i denna insats ser enheterna i ytterområdena 5 

minuter/dag. Många av de som har denna form av beslut tar mat varje dag 

men inte alla. Det utredare sett är att det finns en del vårdtagare i 

hemtjänsten som inte beställer mat stora delar av året, detta genererar dock 

att ersättning går ut till enheten.. Då du har rätt till förenklat beslut med 

matdistribution efter att du fyllt 75 år går dessa beslut inte att avsluta om inte 

den som har fått beslutet själv begär det. Det utredare sett är att mellan 150-

200 timmar i månaden går ut i ersättning enligt vård- och 

omsorgsförvaltningens resursfördelningsmodell utan att insatsen utförs pga. 

att vårdtagaren avbokar/tackar nej till insatsen.. Denna form av bistånd anses 

därmed vara kostnadsdrivande.  

 

Jämfört med övriga kommuner som är med i kostnad per brukare (KPB) har 

Ronneby kommun fler mottagare av hemtjänst. Ronneby kommun har även 

fler mottagare av hemtjänst som har få insatser. Det här kan bero på att vi har 

en generösare tillämpning av lagen jämfört med övriga kommuner som 

deltar i KPB.  
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Revisorer lät sakkunniga granska biståndsbedömningen inom äldreomsorgen 

2015. I den efterlämnade rapporten lämnades två rekommendationer, varav 

en var att se över rutinen för förenklar bistånd. Efter behandling av rapporten 

i sin helhet beslutade äldrenämnden 2015-08-19, § 106 att återkalla beslutet 

om serviceinsatser enligt § 216 (2011/175), men med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut då paragrafen inte kan upphävas av en nämnd.   

 

Enligt 2016-02-17, § 21 beslutar äldrenämnden mot bakgrund av 

ovanstående att uppdra till äldreförvaltningen att utreda regler för och 

hantering av förenklade biståndsbeslut.  

 

Äldreförvaltningen återkommer i ärendet 2016-09-14, § 106 utifrån det 

förenklade biståndet som används för trygghetslarm och matdistribution. Då 

beslutar äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande 

användandet av förenklad biståndsbedömning och återgå till traditionell 

biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser samt ge 

äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i 

äldreomsorg när regeringens kvalitetsplan har presenterats.  

 

2016-11-24, § 382 Kommunfullmäktige beslutar att användandet av 

förenklad biståndsbedömning inom äldreförvaltningen kvarstår i väntan på 

att regeringens utredning presenteras.  

 

Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre trädde i 

kraft 2018-07-01. 

Denna bestämmelse handlar om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för 

äldre. Den innebär att nämnden har befogenheter att erbjuda 

hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning. 

Bestämmelsen är en del i Framtidens Äldreomsorg- En nationell 

kvalitetsplan 2017/18:280 och är frivillig att tillämpa.  

 

Idag används förenklat bistånd för personer över 75 år gällande 

matdistribution och trygghetslarm. 

 

Syftet med bestämmelsen är att öka den äldres rätt till självbestämmande och 

delaktighet samt att tona ner på ett resurskrävande inledande 

utredningsarbete till förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet 

och effektivitet. Lagen vill även förstärka förebyggande insatser och genom 
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att vissa hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede bedöms behovet 

av mer och omfattande äldreomsorg minska eller skjutas upp.  

 

Vid förenklat beslutsfattande utgår biståndshandläggaren från de kriterier 

som kommunen har fastställt i sina riktlinjer och själva utredningen består i 

stort sätt av ett konstaterande att den äldre uppnått dessa. Beslutet behöver 

endast innehålla information om de insatser, enligt kommunens riktlinjer, 

som den äldre önskar och som kommunen beviljar. Själva utförandet 

planeras sedan av den äldre tillsammans med den utförare som denne väljer. 

Om den äldre själv vill eller om kommunen ser behov av mer omfattande 

insatser ska en utredning och behovsbedömning alltid göras och bistånd i 

form av hemtjänst beviljas utifrån 4 kap. 1§ SoL.    

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta: 

- Att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över den 

resursfördelningsmodell som används inom hemtjänsten.  

- Att föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande användning av 

förenklad biståndsbedömning gällande matdistribution och återgå till 

traditionell biståndhandläggning.   

Deltar i debatten 

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

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

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       
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Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 

den resursfördelningsmodell som används inom hemtjänsten.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avsluta nuvarande användning av förenklad 

biståndsbedömning gällande matdistribution och återgå till 

traditionell biståndhandläggning. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef  

Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare  

Kommunstyrelsen  
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§ 89 Dnr 2022-000011 739 

Information från förvaltningen 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog och verksamhetscheferna Maria 

Sevestedt och Anna-Karin Åkesson ger information om aktuellt i 

verksamheten.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Annette Rydell (S) och Agnetha Wildros (S). 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 90 Dnr 2022-000003 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras:  

- Beslut vård- och omsorgsnämnden 2021-2022, till detta protokoll 

bifogad bilaga 1.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar återrapporterade delegationsbeslut till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 91 Dnr 2022-000004 739 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-28 § 84. 

2. Utveckling av hemtjänsttimmar.   

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 92 Dnr 2022-000005 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga övriga frågor.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

 


