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§ 127

Dnr 2021-000002 739

Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Ordförande Anders Lund (M) meddelar att han under punkten övriga frågor
avser att lyfta en fråga om kontaktpolitikerverksamheten.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen.
________________
Exp:
Akten
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§ 128

Dnr 2021-000003 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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§ 129

Dnr 2021-000217 040

Tertial 2, T2
Ärendet föredras av förvaltningschef Maria Appelskog och ekonom Jane
Wennerdahl Nilsson.
Sammanfattning
Förvaltningen gör ett prognosticerat bättre resultat tertial 2 (-32.4 mnkr) än
vad som prognosticerades tertial 1 (-38,2 mnkr). Orsaken till det förbättrade
resultatet är verksamhetschefernas och enhetschefernas målfokuserade arbete
med att få budget i balans.
Förvaltningens stora utmaning är fortsatt volymutvecklingen av
hemtjänsttimmarna som genererar ett prognostiserat underskott på 22,2
mnkr, vi kan dock se att hemtjänsttimmarna har planat ut under sommaren.
Under våren hade verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende en stor
utmaning med att anpassa sin bemanning efter det stora antalet tomma
lägenheter, vilket lett till att verksamhetsområdet dragit på sig ett underskott.
Vi kan dock se att under sommarmånaderna har antalet tomma lägenheter
börjat minska.
Kostnader kopplat till pandemin är nu uppe i 17,8 mnkr, vi vet fortfarande
inte om regeringen kommer ersätta kommunerna för dessa kostnader.
Bedömning
I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre,
äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år och
äldre, beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en
ökning med 50 procent (källa: SCB, 2019-11-12). Personer som är 80 år och
äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär att
behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under
den närmaste tioårsperioden. Det här är något som självklart även påverkar
Ronneby kommun och vård- och omsorgsförvaltningen, vilket vi redan ser i
volymutvecklingen av hemtjänsttimmar.
Förvaltningen har en fortsatt ekonomisk utmaning framför sig. Vi kan dock
se att hemtjänstverksamheten skulle haft en budget i balans, om man räknar
av kostnader kopplat till pandemin. Verksamhetsområdet hälso- och
sjukvård samt myndighetskontoret har en budget i balans.
Verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende har en fortsatt ekonomisk
utmaning framför sig, men har ändå förbättrat sin prognos med 4 mnkr.
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Förvaltningens största utmaning är dock volymutvecklingen av
hemtjänsttimmar, volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är en ej
påverkbar faktor då vi är skyldiga enligt lag att bevilja insatser till de
kommunmedborgare som bedöms ha behov av det. Här behöver nämnden få
medel tillskjutna.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att:
-

Godkänna tertial 2-rapporten.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S), Christer
Hallberg (S), Susanne Petersson (C), Rickard Evaldsson (M) och Börje
Johansson (S).
Yrkanden
Christer Hallberg (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden hemställer till
kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 32.4 miljoner kronor för att täcka
prognosticerat underskott för 2021.
Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget 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 godkänna tertial 2-rapporten.

-

att hemställa till kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 32.4 miljoner
kronor för att täcka prognosticerat underskott för 2021.

________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom
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§ 130

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
2021-09-20 är 6 personer.
Bedömning
Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och
omsorgsboende.
Rapporten avser redovisade antal 2021-09-20:
Antal personer som väntar på placering

6

Antal av de ovanstående 4 personerna:
- Som väntar på somatikboende
- Som väntar på demensboende
- Befinner sig på korttidsboendet
- Där kommunen vid rapportens skapande riskerar
Vitesföreläggande.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Lund (M).
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef
Maria Sevestedt, verksamhetschef
Karl Palm, verksamhetschef
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef
Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom
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§ 131

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
Sammanfattning
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.

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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Under perioden 1 juli-31 augusti har följande beslut rapporterats enligt
rapportblad: Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§, bilaga 1.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet
samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet samt
översänder detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.
________________
Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef
Kommunfullmäktige
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§ 132

Dnr 2021-000129 739

Seniordagen 2021
Sammanfattning
Nämnden beslutade 210526 § 86, att Seniordag 2021 ska arrangeras.
Förvaltningen, tillsammans med representanter från pensionärsföreningarna,
har påbörjat planering med upplägg likt Seniordagen 2019.
Ansvariga för arbetsgruppen gällande Seniordagen har i samråd med MAS
diskuterat lämpligheten av att genomföra en seniordag pga smittoläget.
Beslut bör grundas på fakta och bedömningar utifrån rådande pandemiläge i
Blekinge.
Bedömning
Nämnden beslutade 210526 §86, att Seniordag 2021 ska arrangeras.
Förvaltningen, tillsammans med representanter från pensionärsföreningarna,
har påbörjat planering med upplägg likt Seniordagen 2019.
Ansvariga för arbetsgruppen gällande Seniordagen har i samråd med MAS
diskuterat lämpligheten av att genomföra en seniordag pga smittoläget.
Beslut bör grundas på fakta och bedömningar utifrån rådande pandemiläge i
Blekinge.
Fakta/bedömning:

Justerandes sign



Enligt uppgift ska många restriktioner gällande evenemang och
liknande släppas fritt from 210929. Detta innebär att det i praktiken
inte finns några restriktioner för arrangören, allt ansvar ligger på den
enskilda individen.



Smittskyddsläkaren i Blekinge har uttryckt oro över att
restriktionerna släpps för tidigt.



Vi har i september fått rapport om smittspridning bland våra äldre,
fullvaccinerade, på särskilt boende i länet.



MAS ser en risk med evenemanget när smittspridningen är
uppåtgående i Ronneby. Även smittskyddsläkaren nämner i
presskonferens att Ronneby sticker ut med hög smittspridning.

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsomyndigheten kommer inom 1-2 veckor lämna besked om
vaccinering med dos 3 och den troliga målgruppen för dos 3 i första
läget är de som bor på särskilt boende samt de som är >80 år. De >80
ingår även i målgruppen för seniordagen.



Grannkommun kommer att genomföra Seniordagen digitalt, länk
finns tillgänglig för allmänheten.

Utifrån ovanstående fakta bedöms riskerna vara större än vinsterna med att
genomföra Seniordagen 2021
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:
-

Att ställa in Seniordagen 2021 på grund av rådande
pandemiläge.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S), Christer
Hallberg (S), Christer Åkesson (S), Carina Aulin (SD) och Mohammed Teeti
(V).
Yrkanden
Ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), Christer Åkesson (S),
Börje Johansson (S) och Carina Aulin (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Anders Lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att vårdoch omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa in Seniordagen 2021 på grund
av rådande pandemiläge.
________________
Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef
Katarina Losell, MAS
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§ 133

Dnr 2021-000108 001

Redovisning av verksamhetsuppföljning
Sammanfattning
Uppföljning av verksamheten 2021 har genomförts enligt ”Riktlinjer för
vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning av verksamhet som bedrivs av
kommunen samt privata utförare”.
Enligt riktlinje är det vartannat år verksamhet hemtjänst och vartannat år
verksamhet vård- och omsorgsboende som uppföljning sker i. Verksamhet
hälso- och sjukvården finns i båda verksamheterna och blir därför
inkluderade i deras verksamhetsuppföljning.
Resultatet kommer presenteras under vård- och omsorgsnämndens
sammanträde 210929.
Bedömning
Uppföljning av verksamheten 2021 har genomförts enligt ”Riktlinjer för
vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning av verksamhet som bedrivs av
kommunen samt privata utförare”. 2020 genomfördes inte
verksamhetsuppföljning i vård- och omsorgsboende enligt plan på grund av
pandemin så det är den verksamhetsuppföljningen som är gjord i år.
Enligt riktlinje är det vartannat år verksamhet hemtjänst och vartannat år
verksamhet vård- och omsorgsboende som uppföljning sker i. Verksamhet
hälso- och sjukvården finns i båda verksamheterna och blir därför
inkluderade i deras verksamhetsuppföljning.
Uppföljning har gjorts utifrån verksamhetsperspektiv, individperspektivet
har inte kunnat genomföras eftersom LOV-samordnare saknats en period och
avtalsperspektivet har inte gjorts i denna uppföljning. Resultatet kommer
presenteras under vård- och omsorgsnämndens sammanträde 210929.
Verksamhetsuppföljning har genomförts genom att alla enhetschefer på
vård- och omsorgsboende har besvarat avsedd enkät och
verksamhetsbesök/Teamsmöte har genomförts med två vård- och
omsorgsboende i egen regi och ett vård- och omsorgsboende i privat regi.
Vid dessa tillfälle är det önskvärt att hela teamet deltar –
enhetschef/verksamhetschef, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut
och fysioterapeut. Tyvärr har det inte varit så vid alla tillfällen.
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Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås:
-

Att ta informationen till protokollet

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S), Christer
Åkesson (S), Mohammed Teeti (V) och Johannes Chen (M).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef
Maria Sevestedt, verksamhetschef
Karl Palm, verksamhetschef
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§ 134

Dnr 2021-000164 739

Remiss av betänkandet Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll
inom vården (SOU 2021:39)
Sammanfattning
Till vård- och omsorgsnämnden har betänkande inkommit gällande
”Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården” SOU 2021:39. Remissvar på betänkandet
ska lämnas till Socialdepartementet senast 211008.
Utrednings uppdrag är att:
* Se över möjligheten att ge ett ombud elektronisk åtkomst till
patientjournalen.
* Sammanställa och översiktligt beskriva eventuella ytterligare
frågeställningar som utredningen under arbetet med utredningsuppdraget
uppmärksammat och som utredaren bedömer kräver vidare analys ur ett
dataskydds – och sekretessperspektiv.
* Analysera förutsättningarna för och, om lämpligt, föreslå ändringar av
bestämmelserna om direkt åtkomst och ändamål i förordningen 2000:196 om
register över hälso- och sjukvårdspersonal.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
* Att inte ha något att erinra gällande betänkandet ”Ombuds tillgång till
vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården”
SOU 2021:39 och i detta inte skicka svar till socialstyrelsen.

Bedömning
Till vård- och omsorgsnämnden har betänkande inkommit gällande
”Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården” SOU 2021:39. Remissvar på betänkandet
ska lämnas till Socialdepartementet senast 211008.
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Utredningens uppdrag är att:


Se över möjligheten att ge ett ombud elektronisk åtkomst till
patientjournalen.

- Vårdgivaren kommer inte att vara skyldighet att ge ombud elektronisk
tillgång.
- Patient kan ge tillfällig och för specifika händelser ombudet elektronisk
tillgång till patientjournal.
- Det är patienten som utser vem som ska ha tillgång. Det behöver inte vara
en anhörig som är ombud men patienten ska känna ombudet personligen.
- Funktionen ska bygga på frivillighet från patientens sida och medgivandet
kan när som helst dras tillbaka.
- Hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att anmäla om de
misstänker att patients ombud av någon anledning inte längre bedöms som
lämplig eller det finns misstanke om att patientens medgivande inte ger
uttryck för dennes fria vilja. Vårdgivaren ska då utreda om misstanken är
befogad och överväga om den elektroniska tillgången ska avbrytas. Det finns
ingen tydlighet i utredningen om detta även ska gälla för vård- och
omsorgspersonal som arbetar utifrån socialtjänstlagen.
- Vårdgivaren ska kontrollera att inte en och samma person har elektronisk
tillgång till för många patienters uppgifter.
- Om en patient inte har tillgång till elektronisk utrustning eller digital
signering är det lämpligt att vårdgivaren ser till att det finns en möjlighet att
lämna sitt medgivande utan att detta kräver att man använder bank-id eller
motsvarande lösningar.


Sammanställa och översiktligt beskriva eventuella ytterligare
frågeställningar som utredningen under arbetet med
utredningsuppdraget uppmärksammat och som utredaren bedömer
kräver vidare analys ur ett dataskydds – och sekretessperspektiv.

- Finns inget att tillföra.


Analysera förutsättningarna för och, om lämpligt, föreslå ändringar
av bestämmelserna om direkt åtkomst och ändamål i förordningen
2000:196 om register över hälso- och sjukvårdspersonal.

- Att ge allmänheten tillgång till att se registret över legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal ses som en säkerhet trygghet för patienterna.
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- Vårdgivaren är ansvarig för att hälso- och sjukvårdspersonal har rätt
behörighet.
- I och med möjligheten att kontrollera en uppgift på internet om någon har
legitimation blir det svårare att oriktigt hävda att man har den behörigheten.
- Risken för ökad spridning av personuppgifter är acceptabel med hänsyn till
hur viktigt det är med en säker identifiering av hälso- och sjukvårdspersonal.
- Om inte den information som ges allmänheten anses tillräcklig för
myndigheter och offentliga vårdgivare kan socialstyrelsen ge ytterligare
behörighet. Varje myndighet där det medgetts elektronisk tillgång till HOSPregistret ska begränsas till vad varje användare behöver för att kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter. Tillgång till personuppgifterna dokumenteras
och kan kontrolleras. Det ska göras systematiskt och återkommande
kontroller av om någon obehörig fått tillgång till uppgifterna.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. Övriga
remissinstanser är inbjudna till att lämna synpunkter. Då inget finns att erinra
besvaras ej remissen.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
-

Att inte ha något att erinra gällande betänkandet ”Ombuds
tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården” SOU 2021:39 och i
detta inte skicka svar till socialstyrelsen.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att inte ha
något att erinra gällande betänkandet ”Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården” SOU
2021:39.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 135

Dnr 2021-000223 402

FoU- avtal, Forskning- och utvecklingsavtal mellan
Region Blekinge och kommunerna avseende 2022
Sammanfattning
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge (dåvarande Landstinget
Blekinge) och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut den 31 december
2021. Regionala samverkansrådet har ställt sig positiva till att förnyat FoUavtal med avtalstid 2022-2023
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och
utvecklingsverksamhet.
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling,
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och
utveckla former för invånares och medarbetares inflytande inom FoUverksamhet och stimulera samverkan kring utveckling, forskning och
innovation i länet.
Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar
och ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under
verksamhetsåret.
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2021
till 2 953 010 kr. Region Blekinges bidrag uppgår till kommunernas
sammanlagda bidrag.
För socialnämnden i Ronneby är den årliga kostnaden för år 2021 beräknad
till 196 867 kr.
För vård- och omsorgsnämnden i Ronneby är den årliga kostnaden för år
2021 beräknad till 393 734 tkr.
Indexuppräkning sker med SKR:s prognos för Landstingsprisindex (LPIK)
som redovisas i ekonominytt hösten innan aktuellt bidragsår.
Förslag till beslut
Att godkänna förnyat FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges
kommuner för perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2023.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förnyat
FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 1
januari 2022 till och med 31 december 2023.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Maria Appelskog, förvaltningschef
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§ 136

Dnr 2021-000216 101

Förslag till Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun
2022-2025
Sammanfattning
En hållbarhetsstrategi har tagits fram för Ronneby kommun 2022–2025 i
syfte att säkerställa att vi inom kommunkoncernen arbetar tillsammans för en
hållbar framtid för alla som bor, lever och verkar i Ronneby kommun idag
och i framtiden. Strategin utgår från en tydlig politisk vision och inriktning
om att Ronneby kommun ska vara en hållbar kommun. Hållbarhetsstrategin
är kommunens övergripande styrdokument för hållbarhet.
Hållbarhetsstrategin beskriver vad vi i kommunkoncernen behöver göra för
att uppnå de strategiska målen, visionen samt Agenda 2030, strategin blir
därmed ett stöd för kommunkoncernens nämnder, styrelser och
förvaltningar.
Strategin syftar även till att involvera och inspirera näringsliv, civilsamhället
och invånare att delta i hållbarhetsarbetet. Sofie Ceder har presenterat
hållbarhetsstrategin för förvaltningens ledningsgrupp och ledningsgruppen
har därmed haft möjlighet att framföra sina synpunkter. För att integrera
hållbarhetsarbetet i ordinarie styrning och ledning av förvaltningen är ökad
kunskap och kommunikation viktigt. Sofie Ceder kommer därför bjudas ut
på förvaltningens områdesträffar för att höja kunskapsnivån i chefsledet
gällande kommunens hållbarhetsstrategi och Agenda 2030.
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I ovan stycke skulle förvaltningen gärna se att det blir lite mer tydligt att en
aktiv och meningsfull fritid även gäller kommunens seniorer, i syfte att bryta
ofrivillig ensamhet och förebygga ohälsa. I övrigt bifaller förvaltningen
förslag till remiss och har inget att erinra.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att inte ha något att erinra mot
Förslag till Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025, men ser
gärna att det under punkt 3.3.5 blir tydligare att det även gäller kommunens
seniorer i syfte att bryta ofrivillig ensamhet och förebygga ohälsa
Yrkanden
Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att vård- och omsorgsförvaltningen bifaller detsamma.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot Förslag till
Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025, men ser gärna att det
under punkt 3.3.5 blir tydligare att det även gäller kommunens seniorer i
syfte att bryta ofrivillig ensamhet och förebygga ohälsa.
________________
Exp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 137

Dnr 2021-000073 192

Motion från Peter Bowin (V) och Omid Hassib (V) - att
fixarlagen återinförs för hjälp både inomhus och ute till
de som behöver hjälp enligt biståndsbedömning
Sammanfattning
Fixarlaget hade sin placering på arbetsmarknadsenheten och bemannandes
med personer man bedömde stod långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet med
fixarlaget var att skapa sysselsättning och arbetsträning åt personer som stod
långt ifrån arbetsmarknaden samt hjälpa personer över 65 år med diverse
sysslor de inte klarade av på egen hand.
Då fixarlaget konkurrerade med privata företag som erbjöd hushållsnära
tjänster så som snöskottning och trädgårdsarbete, valde man att lägga ner
verksamheten 2013. Numera finns ett litet fixarlag som har sin placering i
funktionsstöd som kallas ”hemfixare”.
”Hemfixare”
Inom socialförvaltningens dagliga verksamhet ”hemfixarna” erbjuds äldre
personer som är 67 år och äldre, en kostnadsfri hjälp med riskfyllda
vardagliga sysslor med syfte att förebygga fallskador. Enligt beslut i
socialnämnden 2014-02-25 antogs följande riktlinjer för hemfixarens
service: byte av gardiner; sätta upp och byta batterier i brandvarnare; byta
glödlampor; lysrör och proppar; flytta lättare möbler och mattor; fästa upp
sladdar; flytta lättare saker till och från vindsförråd och källare; plocka fram
och bort julsaker.
Utdrag ut motionen:
”Tidigare fanns fixarlaget som hjälpte de äldre som ville bo kvar i sina hus
och trädgårdar. De var till stor hjälp och mycket uppskattade. I dag har vi
ett kraftigt reducerat "fixarlag" och resten har lämnats till rut- och
rotavdrag, något som många inte har råd med eller kan administrerar. Vi
yrkar därför på att Ronneby kommun undersöker möjligheterna att
återinföra Fixarlag med ovan beskrivna funktioner. Detta får gärna ske i
samarbete med pensionärsorganisationer m. fl”
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Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att återinföra den
ursprungliga varianten av fixarlag, då den skulle konkurrera med de privata
företag som erbjuder trädgårdsskötsel, snöskottning mm. Det skulle i sin tur
strida mot konkurrenslagen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (S).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och
omsorgsförvaltningens bedömning att inte återinföra den ursprungliga
varianten av fixarlag, då den skulle konkurrera med de privata företag som
erbjuder trädgårdsskötsel, snöskottning mm. Det skulle i sin tur strida mot
konkurrenslagen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 138

Dnr 2021-000093 192

Motion från Sune Håkansson (RP) och Anna Carlbrant
angående vård av unga dementa
Sammanfattning
Motionen kring vård av unga dementa togs upp i Kommunfullmäktige 202103-25 (Dnr 2021-000161 192) och remitterades där för vidare hantering till
vård- och omsorgsnämnden. I motionen föreslås vård- och omsorgsnämnden
undersöka förutsättningarna för att i vår kommun ha ett demensboende med
inriktning på unga brukare.
Likt med motionen kan förvaltningen skönja specialiserade arbetstillfällen
samt kvalitativa vinster i arbetet med yngre dementa, men det kvarstår
aspekter att ta hänsyn till. Vård- och omsorgsförvaltningen är positiva till att
undersöka behovet av ett demensboende för yngre dementa vidare i relation
till arbetet och framtagandet av en ny boendeutredning.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att motionens förslag blir en del
att beakta i förvaltningens framtida boendeplanering samt att lämna denna
tjänsteskrivelse som svar på motionen angående vård av unga dementa.
Bedömning
Motionen kring vård av unga dementa togs upp i Kommunfullmäktige 202103-25 (Dnr 2021-000161 192) och remitterades där för vidare hantering till
vård- och omsorgsnämnden. I motionen föreslås vård- och omsorgsnämnden
undersöka förutsättningarna för att i vår kommun ha ett demensboende med
inriktning på unga brukare.
Vård- och omsorgsförvaltningen är positiva till att undersöka behovet av ett
demensboende för yngre dementa vidare i relation till arbetet och
framtagandet av en ny boendeutredning.
Jämfört med dem som drabbas högre upp i åldrarna befinner sig många av
dessa personer mitt i livet, de kanske har ett jobb, familj och kanske yngre
barn. Familjen drabbas på ett helt annat sätt.
Likt med motionen kan förvaltningen skönja specialiserade arbetstillfällen
samt kvalitativa vinster i arbetet med yngre dementa, men det kvarstår
aspekter att ta hänsyn till. Detta är bland annat hur stordriftsfördelar skulle
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kunna anammas, hur kvarboendeprincipen kan förhandlas bort för dessa
individer (det vill säga när individen inte längre kan tillgodogöra sig
boendet), hur stort är det egentliga behovet i kommunen, i länet och i
närliggande regioner? Omfattningen av behov kan vara stor, men är det på
ett vård- och omsorgsboende individen vill bo? Finns det annan verksamhet
som hade varit bättre lämpad för behoven? Exempelvis dagverksamhet
anpassad för yngre dementa etc.
Vård- och omsorgsförvaltningen är i dagsläget på väg att arbetar brett med
BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens), vilket är ett
nationellt kvalitetsregister med syfte och mål att genom multiprofessionella
vårdåtgärder, minska beteendemässiga och psykiska symptom och
därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med
demenssjukdom.
Utöver detta kommer förvaltningen ha med sig motionen och ovanstående i
arbetet med framtagandet av ny boendeutredning.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att med
ovanstående text anse motionen som besvarad.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 139

Dnr 2021-000218 739

Utvärdering av sommaren 2021 och planering av
sommar 2022
Ärendet föredras av verksamhetscheferna Maria Sevestedt, Karl Palm och
Anna-Karin Åkesson.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har följt upp sommaren 2021 med samtliga
professioner.
Många delar har fungerat väl, men vissa delar i rekrytering och planering
kan utvecklas för att förbättra situationen inför sommaren 2022
-

Målbild är att en enhetschef ska täcka max två områden
under semesterperioden.

-

Behörighetsprocessen behöver tydliggöras och ske i tid.

-

Administrationen av medicintaggar behöver förtydligas.

-

Rekryteringsprocessen behöver struktureras och vara
pågående under hela året.

-

Annons behöver ut ännu tidigare än inför 2021.

-

Marknadsföring av verksamheterna löpande under året.

-

Målbild att rekrytera sommarvikarier till
bemanningspoolen, det vill säga under
Bemanningsenheten.

-

Strukturerad och sammanhållen introduktion

Bedömning
En genomlysning av sommarplaneringen 2021 har gjorts med samtliga
professioner. Inom hälso- och sjukvården har det varit svårrekryterat och
verksamheten har periodvis varit tunt bemannade. Under sommarperioden
har även enhetschefledet varit tunt bemannat, till största delen beroende på
oförutsedd frånvaro. På grund av detta fick enhetscheferna täcka fler än två
områden. Det har dessutom framkommit att det finns förbättringsmöjligheter
i hanteringen av behörigheter till verksamhetssystem. Vidare har
delegeringsprocessen i förhållande till administrationen av medicintaggar
inte fungerat fullt ut.
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Det har varit svårt att rekrytera erfaren omvårdnadspersonal med rätt
kompetens för uppdraget. Som en följd av detta har det även varit avsaknad
av sommarvikarier i bemanningspoolen.
Nedan följer en målbild inför sommaren 2022.
-

Att en enhetschef ska täcka max två områden under
semesterperioden.

-

Behörighetsprocessen behöver tydliggöras och ske i tid.

-

Administrationen av medicintaggar behöver förtydligas.

-

Rekryteringsprocessen behöver struktureras och vara
pågående under hela året.

-

Annons behöver ut ännu tidigare än inför 2021.

-

Marknadsföring av verksamheterna löpande under året.

-

Att rekrytera sommarvikarier till bemanningspoolen, det
vill säga under Bemanningsenheten.

-

Strukturerad och sammanhållen introduktion.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta;
-

Att ta informationen till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S),
Annette Rydell (S), Mohammed Teeti (V) och Carina Aulin (SD).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 140

Dnr 2021-000227 040

Avgift och taxor
Sammanfattning
På uppdrag av budgetberedningen har förvaltningen gjort en översyn av
nämndens avgifter och taxor. Jämförelser har gjorts med övriga kommuner i
länet samt med kommunerna Hässleholm, Kristianstad och Kalmar.
Timtaxa
Ronneby kommun tar ut en timtaxa på 220 kr/timmen, vilket är lägst i
jämförelse med övriga jämförda kommuner.
Trygghetslarm
Kostnaden för trygghetslarm i Ronneby kommun ligger på 266 kr/månad.
Spannet i jämförda kommuner ligger på 159 kr/månad till 348 kr/månad Till
skillnad från Ronneby kommun debiterar vissa kommuner
installationsavgifter och/eller kostnad per person eller per hushåll.
Avlösning
Avlösning är avgiftsfri i alla kommuner upp till en viss nivå av timmar.
Spannet timmar som beviljas utan timtaxa ligger på 10-24 timmar, Ronneby
ligger högst i spannet.
Hemsjukvård
Hemsjukvårdsavgift debiteras i 5 av de 7 jämförda kommunerna. Ronneby
har den lägsta avgiften, 100 kr/besök och max 200 kr/månad.
Lunch och fika på dagverksamhet
Matkostnaden i samband med dagverksamhet samt resor till och från
dagverksamheten, varierar mellan 56 kr/dag – 83 kr/dag, Ronneby ligger i
mittspannet. Det som skiljer mellan kommunerna är betalningen för resor.
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Maxtaxan
Maxtaxan på 2 138 kr är den taxa som en kommun maximalt får ta ut i
avgift. Ronnebys maxbelopp är 90 % av avgiftsutrymmet (inkomst bostadskostnad -förbehållsbeloppet á 5373 kr = avgiftsutrymme).
Kalmars maxbelopp varierar beroende på vilken nivå man omfattas av,
maxbeloppet varierar mellan 75% och 95 % av avgiftsutrymmet. Övriga
jämförda kommuner tillämpar maxtaxa på 2 138 kr/månad.
Konsekvenser av ändrade avgifter
1. De personer som idag har beviljade insatser på över
9,7 timmar per månad berörs inte av ändring av
avgifterna då de redan betalar maxtaxa.
2. De som idag inte betalar fullt för sina insatser p.g.a.
lågt avgiftsutrymme kommer få betala 10 % mer d.v.s.
hela avgiftsutrymmet.
3. Höjs timtaxan kommer de som har avgiftsutrymme att
få en högre kostnad upp till maxtaxan.
Bedömning
Förvaltningens bedömning efter översyn, är att Ronneby kommun har låga
avgifter och taxor i jämförelse med övriga jämförda kommuner. En justering
bör göras av timtaxa i hemtjänst, kringkostnader för larm, antalet avgiftsfria
avlösningstimmar samt uträkning av avgiftsutrymme. Hemsjukvårdsavgiften
infördes 2019, innan ändring görs där bör effekterna och nyttan av införandet
utvärderas.
Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden förslås beslutar att;

Justerandes sign

-

Höja timtaxan från 220 kr/timme till 320 kr/ timme.

-

Installationsavgift för larm införs á 200 kr.

-

Avlösning utan avgift ändras från 24 timmar/månad till 16
timmar/ månad.

-

Avgiftsutrymmet för uttag av taxa höjs från 90% till
100%.

-

Effekterna av införandet av Hemsjukvårdavgift
utvärderas.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), Carina
Aulin (SD), Annette Rydell (S)
Yrkanden
Christer Hallberg (S) yrkar på att återremittera ärendet till vård- och
omsorgsförvaltningen för att komplettera med en beräkning av
intäktsökningen.
Carina Aulin (SD) yrkar bifall till Christer Hallbergs (S) förslag med tillägg
att vård- och omsorgsförvaltningen också ger exempel på vad
avgiftshöjningen skulle innebära för den enskilda.
Propositionsordning
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden återremitterar ärendet till vård- och
omsorgsförvaltningen för att komplettera med en beräkning av
intäktsökningen samt ge exempel på vad avgiftshöjningen skulle innebära
för den enskilda.
________________
Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef
Mats Sellfrid, ekonomihandläggare
Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom

Justerandes sign
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§ 141

Dnr 2021-000191 000

Förenklat bistånd
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2019-06-04 beslut angående förenklat bistånd:
”Kommunfullmäktige beslutar att inte erbjuda förenklat bistånd för
servicetjänsterna städ och tvätt upp till sex timmar”
Vid Äldreomsorgsnämnden möte 2019-08-28 § 130 Skrivelser, cirkulär,
m.m. redovisas protokollsutdrag KF 2019-06-19 § 228 Regler för förenklade
bistånd.
Förändringen blir inte känd i administratörsledet i förvaltningen och ingen
förändring av rutin efter beslut genomförs.
Vid uppdatering av rutinen förenklat bistånd 2020 finns det ingen kunskap
om förändringen.
Vid diskussion med myndighetskontoret om hantering av förenklat bistånd
har de informerats om KFs beslut och ändrat sin hantering. Det framkommer
också att insatskategorin förenklat bistånd tillämpas på avlösning upp till 24
timmar/månad.
Uppdaterad och rätt information finns på Ronneby kommuns hemsida.
Bedömning
Myndighetskontoret har fått muntlig information om beslutet och har följt
kommunstyrelsens fattade beslut 2019. Förenklade beslut över 75 år
tillämpas för larm och matdistribution enligt beslut.
Översyn av registreringen av avlösning ses över då detta inte är ett förenklat
bistånd till personer över 75 år och ska registreras på annat sätt.
Kommunstyrelsens beslut har inte blivit föremål för hantering på
förvaltningsnivå 2019 eller vid uppdatering 2020. Verksamhetsutvecklaren
har fått i uppdrag att skyndsamt uppdatera rutinen enligt
kommunfullmäktiges beslut 2019-06-04.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att
notera informationen till protokollet.

Justerandes sign
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Dnr 2021-000224 402

Nytt hyresavtal Johannishus
Ärendet föredras av Anna Hinseäng, exploateringschef.
Sammanfattning
Kommunen och företaget Conara har under en tid för diskussioner om att
inleda ett samarbete för att undersöka möjligheterna för att gemensamt
genomföra ett projekt i Johannishus avseende utveckling av nytt vård- och
omsorgsboende och förskola. Syftet med samarbetsavtalet är att reglera
parternas förutsättningar och roller i det fortsatta samarbetet.
Markanvisningsavtal finns för att reglera rättigheter och skyldigheter
gentemot arbetet i detaljplan som pågår.
Bedömning
Våren 2021 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Conara och Ronneby
Kommun. Detta avtal reglerar rättigheter och skyldigheter i
detaljplanearbetet samt ger Conara rätt att under 12 månader efter laga
kraftvunnen detaljplan ensam förhandla med kommunen om projektet nytt
vård- och omsorgsboende samt förskola inom detaljplanen.
Kommunen och företaget Conara har under en tid för diskussioner om att
inleda ett samarbete för att undersöka möjligheterna för att gemensamt
genomföra ett projekt i Johannishus avseende utveckling av nytt vård- och
omsorgsboende och förskola. Syftet med samarbetsavtalet är att reglera
parternas förutsättningar och roller i det fortsatta samarbetet.
Samarbetsavtalet reglerar hur projektet ska genomföras. Ritningar, skisser
och ett byggnadsförslag ska tas fram i samråd med kommunen och speciellt
de förvaltningar som sedan ska vara hyresgäster. Varje part för sina egna
kostnader. Conara ansvarar för att ta fram programhandling, ritningar och
beskrivningar. Detta ska ske i samarbete med kommunen och bland annat
ske genom ett antal workshops.
Samarbetsavtalet ska sedan genera i ett genomförandeavtal som reglerar
skyldigheter och rättigheter under entreprenadtiden då bygganden uppförs.
Parallellt med samarbetsavtalet ska två hyreskontrakt godkännas utav
kommunen. Utbildningsnämnden och vård- och Omsorgsnämnden ska
godkänna förslag till hyresavtal som sedan ska gå vidare till
kommunfullmäktige. Avtalen är föreslagna att gälla 20 år med en varmhyra
där allt ingår. Hyresavtalen kan komma att omförhandlas beroende på den
upphandlade entreprenadkostnaden. 10 % får avvika uppåt och neråt från
överenskommen hyra. Till hyresavtalen ska en gränsdragningslista om
byggnaden mellan kommunen och fastighetsägaren tas fram.

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att
föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat samarbetsavtal mellan
Ronneby Kommun och Conara.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S), Christer
Hallberg (S), Gina Hellberg Johansson (SD) och Kristina Valtersson (C).
Yrkanden
Kristina Valtersson (C), Carina Aulin (SD) och Annette Rydell (S) yrkar
bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna
upprättat samarbetsavtal mellan Ronneby Kommun och Conara.

Deltar inte i beslutet
Christer Hallberg (S) deltar inte i beslutet då handlingar i ärendet
presenterades först under sammanträdet.
_______________
Exp:
Anna Hinseäng, Mark- och exploateringschef
Maria Appelskog, förvaltningschef
Tobias Ekblad, förvaltningschef

Justerandes sign
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§ 143

Dnr 2021-000005 739

Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Verksamhetscheferna Karl Palm, Maria Sevestedt och Anna-Karin Åkesson
ger information om vad som är aktuellt i verksamheterna:


Covid-teamet är avvecklat men kan aktualiseras om behov skulle
uppstå. Covid-samordnaren är avvecklad och har återgått till sina
ordinarie arbetsuppgifter.



Extrastädet av de allmänna ytorna på vård- och omsorgsboende,
kopplat till pandemin, har i samråd med MAS avvecklats. Extrastädet
är dock kvar på Sörbycenter.



Covid-styrgruppen fortsätter med veckovisa möten året ut.

Katarina Losell, MAS, informerar om:


Pågående och planerad vaccinering mot säsongsinfluensan.

Pernilla Haraldsson, IKT-strateg, informerar om:


Ett tilläggsavtal har behövts skrivas med nuvarande leverantör av
digitala körjournaler, i väntan på att kommunens nya upphandling av
digitala körjournaler blir klar.

Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Hallberg (S), Annette Rydell (S), Susanne
Petersson (C), Carina Aulin (SD) och Christer Åkesson (S).

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

Justerandes sign
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§ 144

Dnr 2021-000006 739

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut lämnas för återrapportering:


Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar 2021.



Ordförandebeslut – erbjuda vaccinering för säsongsinfluensan till alla
vård- och omsorgsarbetare.



Biståndsbeslut t.o.m. augusti.



Hemtjänsttimmar i ordinärt boende t.o.m. augusti.



Attestanslista vård- och omsorgsnämnden HSL.



Attestanslista vård- och omsorgsnämnden.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar de återrapporterade delegationsbesluten
till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Dnr 2021-000007 739

Skrivelser, cirkulär, m.m.
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet:


Inbjudan att inkomma med nomineringsförslag till Nationella
vårdkompetensrådet



Beslut 2021000457 KS § 279 – Riskområden som särskilt bör
beaktas under 2022.



Beslut 2021000377 KS § 275 – Stimulansmedel.



Inbjudan till digitalt seminarium om rehabilitering och återhämtning.



Brev till beslutsfattare i kommunen – om offentliga måltider.



Uppföljning av 2019 års granskning.



Inbjudan/kallelse till träff med revisorerna.



Inbjudan till Nationella vårdkompetensrådets konferens.



Kallelse/dagordning KSau 20210913



FSG 210823 Protokoll.



Kallelse/dagordning KS 210907.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar delgivningsärendena till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 146

Dnr 2021-000008 739

Övriga frågor
Sammanfattning
Ordförande Anders Lund (M) ställer en fråga gällande
kontaktpolitikerverksamhet och hur ledamöter i vård- och omsorgsnämnden
ska hantera det.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Carina Aulin (SD),
Mohammed Teeti (V), Annette Rydell (S), Susanne Petersson (C), Johannes
Chen (M), Kristina Valtersson (C) och Börje Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Lund (M) yrkar på att det inte sker några
kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt uppdrar vård- och
omsorgsförvaltningen att se över om det finns möjlighet till digitala
verksamhetsbesök.
Propositionsordning
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att det inte sker några
kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt uppdrar vård- och
omsorgsförvaltningen att se över om det finns möjlighet till digitala
verksamhetsbesök.
________________
Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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