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§ 15 Dnr 2021-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning 

Christer Åkesson (S) anmäler följande under Övriga frågor:  

 åtgärdsplaner avseende läsplattor 

 utbildning för två språkutbildare 

 åtgärdsplan internkontroll 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med 

följande tillägg under Övriga frågor: 

 åtgärdsplaner avseende läsplattor 

 utbildning för två språkutbildare 

 åtgärdsplan internkontroll 

________________ 
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§ 16 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 den 3 mars 

2021. 

________________ 
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§ 17 Dnr 2021-000004 040 

Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog och ekonom Jane Wennerdahl Nilsson 

redovisar anslagsförbrukning för föregående månad.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

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

att notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Bilaga 1: Anslagsförbrukning februari 
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§ 18 Dnr 2021-000012 040 

Internbudget 2021 

 

Sammanfattning  

 Förvaltningschefen informerar och presenterar förslag till internbudget för 

2021. Vård- och omsorgsnämnden genomförde 2021-02-08 ett 

diskussionsmöte inför fastställande av internbudget 2021.  

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta fastställa internbudget 2021 

enligt bilaga samt notera redovisningen till protokollet.   

Deltar i debatten 

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

Annette Rydell (S), Agnetha Wildros (S),  

Yrkanden 

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

fastställer internbudget 2021 enligt bilagor med ändringen att under 

omdispositioner HSL 511 stryks verksamheten; ”en resurs” och 

kostnadsökningen korrigeras till 2 450 000. 

Annette Rydell (S) tilläggsyrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att 

omvandla Backen till trygghetsboende samt höjer personaltätheten från 0,57 

till 0,63. 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar avslag på Annette Rydells (S) yrkande.    

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.    

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Annette Rydells (S) 

yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden avslår detsamma. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: De som önskar avslå 

Annette Rydells (S) yrkande röstar ja.   

Omröstningsresultat 

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

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

omsorgsnämnden avslår Annette Rydells (S) yrkande.  
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Namn Ja Nej Avstår 

Anders Lund (M) X   

Susanne Petersson (C) X   

Annette Rydell (S)  X  

Rickard Evaldsson (L) X   

Kristina Valtersson (C)* X   

Marianne Thorell (L)* X   

Agnetha Wildros (S)  X  

Christer Åkesson (S)  X  

Börje Johansson (S)  X  

Mohammed Teeti (V)  X  

Carina Aulin (SD) X   

Sandra Bergkvist (SD) X   

Sarah Jansson (SD) X   

Totalt  8 5 0 
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa internbudget 2021 enligt 

bilagor med ändringen att under omdispositioner HSL 511 stryks 

verksamheten; ”en resurs” och kostnadsökningen korrigeras till 2 450 000. 

Reservation  

Annette Rydell (S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Agnetha Wildros (S) reserverar sig till förmån för Annette Rydells (S) 

yrkande. 

Christer Åkesson (S) reserverar sig till förmån för Annette Rydells (S) 

yrkande. 

Börje Johansson (S) reserverar sig till förmån för Annette Rydells (S) 

yrkande. 

Mohammed Teeti (V) reserverar sig till förmån för Annette Rydells (S) 

yrkande. 

från samtliga nejröster till förmån för Annette Rydells (S) förslag. 

________________ 

Bilaga 2: Internbudget 2021 - reviderad 

Bilaga 3: Omdispositioner 2021 – reviderad 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 
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§ 19 Dnr 2021-000014 004 

Uppdatering av informationshanteringsplan 

 

Sammanfattning  

 Befintlig informationshanteringsplan fastställdes 2011 då nämnden hette 

Äldrenämnd. Befintlig informationshanteringsplan har behov av 

uppdatering, dels pga nämndens namnbyte, dels pga att arbetssätt och rutiner 

har ändrats sedan 2011.     

Bedömning 

 Informationshanteringsplanen behöver uppdateras.   

Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden att uppdra åt 

förvaltningen att uppdatera befintlig informationshanteringsplan.     

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 

uppdatera befintlig informationshanteringsplan. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 
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§ 20 Dnr 2020-000265 730 

Ersättningsmodell LOV Vård- och 
omsorgsboende/hemtjänst 

 

Sammanfattning  

 Vård- och omsorgsnämnden tog beslut om ny ersättningsmodell för vård- 

och omsorgsboende och hemtjänst vid nämndsammanträdet 2020-12-16.  

 

Den nya ersättningsmodellen baseras på internbudgeten för de boendena som 

i dagsläget har färre platser än 30. Motsvarande för de boendena med fler 

platser än 31. Förslaget om likaställda beräkningsmodeller bygger på att 

ersättningen för båda verksamheterna, vård- och omsorgsboende och 

hemtjänst, baseras på vård- och omsorgsförvaltningens internbudget. 

 

Beslut togs också att vid nämndsammanträde i februari att ta beslut om LOV 

ersättning enligt den nya ersättningsmodellen. 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås  

 Besluta att godkänna LOV ersättning 2021 Vård- och omsorgsboende 

och Hemtjänst utefter den nya resursfördelningsmodell beslutad 

2020-12-16. 

 Att ersättningen skall gälla från 2021-01-01.  

Bedömning 

 Förslag om LOV ersättning 2021 Vård- och omsorgsboende och Hemtjänst 

utefter resursfördelningsmodell beslutad 2020-12-16. 

 

Vård- och omsorgsboende 

 Boende med 31 och fler 
lägenheter  

Boende med 30 och 
färre lägenheter 

 Egen regi Privat regi Egen regi Privat regi 

Somatik 1247 1921 1429 2118 

Demens 1503 2144 1684 2341 

Tomrum 21 435 21 435 
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Parboende/somatik 789 1218 970 1413 

Parboende/demens 921 1362 1102 1558 
 

Hemtjänst Egen regi 

 Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 404 437 

Service 392 424 

Tvätt och städ 362 392 
                           

 Privat regi (exkl. momskompensation)  

 Om ett bolag endast tillhandahåller service och/eller städ och tvätt 

insatser så  fakturerar de kommunen med moms på fakturan. Då utgår 

ersättning exkl.  momskompensation.   

 Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 430 463 

Service 418 450 

Tvätt och städ 386 417 
   

 Privat regi (inkl. momskompensation)  

 Om bolaget även utför omvårdnadsinsatser så utgår ersättning inkl. 

 momskompensation då de ej får fakturera moms. 

 Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 451 486 

Service 438 472 

Tvätt och städ 406 438 
 

  

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta  

 Att godkänna LOV ersättning 2021 Vård- och omsorgsboende och 

Hemtjänst utefter den nya resursfördelningsmodellen beslutad 2020-

12-16. 

 Att denna ersättning skall gälla från 2021-01-01.  
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Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 godkänna LOV-ersättning 2021 Vård- och omsorgsboende och 

Hemtjänst utefter den nya resursfördelningsmodellen beslutad 2020-

12-16. 

 denna ersättning skall gälla från 2021-01-01.  

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Maria Sevestedt, verksamhetschef 

Karl Palm, verksamhetschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 

Annette Timan, LOV-samordnare 
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§ 21 Dnr 2021-000019 730 

Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter 
för vård- och omsorgsnämnden 2021 

 

Sammanfattning  

 Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden justeras årligen procentuellt 

utifrån ändringar i prisbasbeloppet. Detta tillika eventuella ändringar vad 

gäller lag om förbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av Vård- 

och omsorgsnämnden. Övriga ändringar hänskjuts till Kommunfullmäktige. 

 

I samband med den årliga justeringen av avgifterna föreslås en ökning av 

hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 konor/hemtjänsttimma och att denna 

föreslås gälla från 2021-03-01. 

 

Vid föreslagen avgiftsökning 2020, från 160 kronor till 220 kronor beslutade 

Vård- och omsorgsnämnden göra ökningen i två steg. Ökningen inför 2020 

blev från 160 kronor till 190 kronor. Nu föreslås steg två av avgiftsökningen 

ske upp till 220 kronor.  

 

Vidare föreslås ett tillägg under rubriken ”Reducering av 

hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen för 

avgiftshandläggarna då de ska hantera avgiftsreducering. 

 

Alla föreslagna ändringar och tillägg gällande 2021 står med röd skrift i den 

bifogade Författningssamlingen och de borttagna gällande 2020 är 

överstrukna.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta: 

 Att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom 

vård- och omsorgsnämnden för 2021utifrån prisbasbelopp och att 

dessa ska gälla från 210301. 

 Att godkänna en ökning av hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 

konor/hemtjänsttimma samt att denna ska gälla från datum beslutat 

av kommunfullmäktige.  
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 Att föreslå Vård- och omsorgsnämnden föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anta Författningssamlingen ”Avgifter Vård- och 

omsorgsnämnden”.     

 Att godkänna tillägget under rubriken ”Reducering av 

hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen av 

avgifter.  

Bedömning 

 Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden justeras årligen procentuellt 

utifrån ändringar i prisbasbeloppet. Detta tillika eventuella ändringar vad 

gäller lag om förbehållsbelopp. Beslut om de nya avgifterna samt från när 

dessa skall gälla fattas av Vård- och omsorgsnämnden. Övriga ändringar 

hänskjuts till Kommunfullmäktige.  

 

Prisbasbeloppet har från 2020 ökat från 47 300 till 47 600 år 2021. Här med 

har avgifterna procentuellt ökat med 0,63 %. 

I samband med den årliga justeringen av avgifterna föreslås en ökning av 

hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 konor/hemtjänsttimma och att denna 

föreslås gälla från beslutat datum från kommunfullmäktige. 

 

Vid beslut i Vård- och omsorgsnämnden inför avgiftsökning 2020, från 160 

kronor till 220 kronor beslutade kommunfullmäktige att genomföra ökningen 

i två steg. Ökningen 2020 beslutades bli 160 kronor till 190 kronor. Nu 

föreslås steg två av avgiftsökningen ske upp till 220 kronor. 

  

En sammanställning över avgifter i Blekinges övriga kommuner samt 

Hässleholms kommun nedan. 

  

2021 Ronneby Karlskrona Karlshamn Sölvesborg Olofström Hässleholm 

Maxtaxa 2138 kr 2139 2138 kr 1 904 kr 2138 kr 2138 

Hemtjänst 220 kr 513 kr  

(Nivå 1) 

348 kr 238 kr 

 

269 kr  

(Nivå 1) 

344 kr 
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Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man 

har i pension och vad man har för tillgångar. Enligt socialtjänstlagen (SoL) 

får den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans 

med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst det fastställda 

högkostnadsskyddet enligt SoL.  

 

Vidare föreslås ett tillägg under rubriken ”Reducering av 

hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen för 

avgiftshandläggarna då de ska hantera avgiftsreducering. 

 

Förtydligandet gäller att vid övrig frånvaro, föranmäld annan frånvaro eller 

vid bortfall av enstaka insatser ska utfört antal timmar understiga det antal 

timmar som utgör maxtaxa, för att reducering av avgiften ska göras. 

 

Maxtaxa = Gräns för antal timmar för reducering.   

 Timpris 

 

Alla föreslagna ändringar och tillägg gällande 2021 står med röd skrift i den 

bifogade Författningssamlingen och de borttagna gällande 2020 är 

överstrukna.   

Förslag till beslut 

 Att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom 

vård- och omsorgsnämnden för 2021 utifrån prisbasbelopp och att 

dessa ska gälla från 210301. 

 Att godkänna en ökning av hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 

konor/hemtjänsttimma samt att denna ska gälla från datum beslutat 

av kommunfullmäktige.  

 Att föreslå Vård- och omsorgsnämnden föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anta Författningssamlingen ”Avgifter Vård- och 

omsorgsnämnden”.     

 Att godkänna tillägget under rubriken ”Reducering av 

hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen av 

avgifter.  
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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 godkänna den årliga procentuella ökningen av avgifterna inom vård- och 

omsorgsnämnden för 2021 utifrån prisbasbelopp. 

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

att föreslå kommunfullmäktige att anta författningssamlingen Avgifter vård- 

och omsorgsnämnden enligt bilaga. 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt första yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.   

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.    

Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna den årliga 

procentuella ökningen av avgifterna inom vård- och 

omsorgsnämnden för 2021 utifrån prisbasbelopp. 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att anta författningssamlingen Avgifter vård- och omsorgsnämnden 

enligt bilaga. 

________________ 

Bilaga 4: Författningssamling- avgifter vård- och omsorgsnämnden 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Maria Sevestedt, verksamhetschef 

Karl Palm, verksamhetschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 

Avgiftshandläggare, vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 22 Dnr 2021-000022 739 

Återrapportering särskilt uppdrag nummer 9 KF 2020 

 

Sammanfattning  

 Uppdrag 9 KF 2020 

Förbättra företagsklimatet i Ronneby/Framtidens näringslivskommun 

Vård & Omsorg 

 

Kartläggning nuläge: 

Förvaltningen har en nära samverkan med ett antal privat aktörer i arbetet 

med att utveckla servicetjänster, som t. ex hemleverans av mat från affärer. 

Förvaltningen är en stor aktör vad avser upphandling av privata tjänster och 

varor vilket innebär en stor kontaktyta mot näringslivet. 

 

Identifierade förbättringsmöjligheter: 

Beakta möjligheten vid större upphandlingar så de möjliggör för lokala 

företag att lämna anbud. Utveckla samarbetet med näringslivet exempelvis i 

form av att privata aktörer ombesörjer matleverans till vårdtagare. Utöka 

samverkan med näringsliv/föreningsliv vad gäller anordnande av aktiviteter 

för de som har hemtjänst samt bor på olika boenden som finns i Ronneby 

kommun.  

 

Åtgärder för att genomföra förbättringsmöjligheterna 

Förenkla rutiner och administration för ökad samverkan med olika privata 

aktörer. 

Samordna utbildning/kompetensutveckling med de olika privata vård-och 

boendeaktörer som är verksamma inom förvaltningens ansvarsområde. 

Fortsätta utreda servicetjänster.  

Deltar i debatten 

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

Agnetha Wildros (S). 

Yrkanden 

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

att  

 återremittera ärendet till förvaltningen för förtydligande 
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 uppdra till förvaltningen att översända svar till näringslivschefen för 

sammanställning av hela koncernens övergripande 

uppdragsbeskrivning 

 återrapportera svaret till nämnden vid kommande sammanträde     

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att  

 återremittera ärendet till förvaltningen för förtydligande 

 uppdra till förvaltningen att översända svar till näringslivschefen för 

sammanställning av hela koncernens övergripande 

uppdragsbeskrivning 

 återrapportera svaret till nämnden vid kommande sammanträde 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 
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§ 23 Dnr 2021-000048 739 

Hyra Sörby Center 

 

Sammanfattning  

 Hösten 2019 fick förvaltningschefen i uppdrag av KF att teckna kontrakt 

med Sörbycenter, KF-beslut 2019-12-18 § 384. Delar av vård- och 

omsorgsverksamheten flyttade in på Sörby center. Pga att den lokal man 

lämnade hanterades som internhyra, fick nämnden dock ej kompensation för 

den nya hyran på 575 tkr/år. Denna hyra fick hanteras inom befintlig 

budgetram.   

Bedömning 

 Vård- och omsorgsförvaltningen bör få kompensation för hyran på 575 

tkr/år, istället för att hantera den inom befintlig budget.   

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden 

besluta, att föreslå kommunfullmäktige att ersätta vård- och 

omsorgsförvaltningen för hyran på Sörbycenter, 575 tkr/ år.   

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att 

föreslå kommunfullmäktige att ersätta vård- och omsorgsförvaltningen för 

hyran på Sörbycenter, 575 tkr för 2021 samt kommande indexuppräkning.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

ersätta vård- och omsorgsförvaltningen för hyran på Sörbycenter, 575 tkr för 

2021 samt kommande indexuppräkning. 

________________ 

Exp: 
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Kommunstyrelsen 

Maria Appelskog, förvaltningschef 
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§ 24 Dnr 2021-000031 730 

Översyn av hyror - vård- och omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag vid sammanträdet i 

januari 2021 att återkomma med en översyn av hyrorna för vård- och 

omsorgsboende.  

Vård-och omsorgsförvaltningen har undersökt hur hyrorna på vård- och 

omsorgsboende ligger i förhållande till våra grannkommuner.  

 

I Ronneby har hyrorna 2021 höjts på våra vård- och omsorgsboende med 

1,25 % och planeringen för 2022 ligger på 0,85 %. Detta i linje med 

Ronnebyhus höjningar.  

 

Vård.- och omsorgsförvaltningen ämnar ta över hyreshantering och kontrakt 

från Ronnebyhus hösten 2021. Detta då det återstår en del arbete för att 

kontrakten ska ses över i formuleringar, hantering och anpassningar 

gentemot behoven i verksamheten. Kontraktsförfarandet ska även hanteras 

via verksamhetssystemet.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet.        

Bedömning 

Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag vid sammanträdet i 

januari 2021att återkomma med en översyn av hyrorna för vård- och 

omsorgsboende.  

Vård-och omsorgsförvaltningen har undersökt hur hyrorna på vård- och 

omsorgsboende ligger i förhållande till våra grannkommuner.  

 

I Ronneby har hyrorna 2021 höjts på våra vård- och omsorgsboende med 

1,25 % och planeringen för 2022 ligger på 0,85 %. Detta i linje med 

Ronnebyhus höjningar.  

 

o Ronneby : Hyrorna i Ronneby ligger per månad 2021 enligt följande:  

Ålycke:  3320 kr 

Backen:  Från 4296 kr – 5708 kr 

Olsgården: Från 3324 kr – 5843 kr 

Ågårdsbo : 5842 kr 

Lindebo: Från 2977 kr – 5899 kr 
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Vidablick:  6234 kr 

Attendo;: 6900 kr 

o Karlshamn : Hyran är satt enligt en lista ”bruksvärdesprincip” och per 

kvadratmeter.  Den lägsta är 4 155 kr per månad och den högsta är 7 827 

kr per månad. De flesta ligger mellan cirka 4 800- 5 800 kr per månad. 

o Olofström : Hyrorna här ligger mellan 3563 kr upp till 6840 kr. 

Vi har ett boende som har rätt stora lägenheter och de drar upp hyrorna en 

del. 

o Sölvesborg : Här har de 3 nivåer;  

Under 26 kvm:  4079 kr 

Mellan 26-29 kvm: 4533 kr 

Över 29 kvm 5012 kr 

På ett boende är det pentry i alla rum och de är 39 kvm där ligger hyran på 

6238 kr 

o Karlskrona: Saknas inkomna uppgifter 

 

Gällande höjt bostadstillägg verkar det inte vara någon förändring från 

förgående år, däremot verkar det bli aktuellt med ett pensionstillägg vilket 

åsyftar till att höja pensionen genom ett tillägg till alla som har en allmän 

pension på mellan 9 000–17 000 kr i månaden och arbetat ett helt arbetsliv. 

Som mest ska man kunna få 600 kronor mer i månaden före skatt, alltså som 

mest 7 200 kronor om året. 

Pensionstillägget ska inte påverka nivån på bostadstillägg eller 

garantipension. 

 

Viktigt att komma ihåg är att bostadstillägget ses som en inkomst, vilket gör 

att avgiftsutrymmet kan öka och därmed ökar möjligheterna att betala 

hemtjänstavgiften helt el delvis.  

På så vis är höjning av hyran en säkrare inkomstkälla för förvaltningen, men 

det bidrar till att alla behöver betala, medan en höjning av hemtjänstavgiften 

innebär att den som kan betala mer i avgift, får göra så.  

 

Vård.- och omsorgsförvaltningen ämnar ta över hyreshantering och kontrakt 

från Ronnebyhus hösten 2021. Detta då det återstår en del arbete för att 

kontrakten ska ses över i formuleringar, hantering och anpassningar 

gentemot behoven i verksamheten. Kontraktsförfarandet ska även hanteras 

via verksamhetssystemet. 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet.      
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Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 

Annette Timan, LOV-samordnare 
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§ 25 Dnr 2020-000077 739 

Omställning vård- och omsorgsboende - Lindebo 

 

Sammanfattning  

Demensavdelningen på Lindebo består av 10 platser, men avdelningen är 

trång och 2 lägenheter är mindre än övriga 8. Arbetsmiljön påverkas hur 

avdelningen är idag och det bedöms påverka kvalitetsmässigt vid 

exempelvis aktiviteter och social samvaro. Bedömningen är att 

avdelningen skulle behöva reduceras från 10 lägenheter till 8 lägenheter. 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att reducera 2 demensplatser på 

Lindebo samt ta informationen till protokollet.   

Bedömning 

 Demensavdelningen på Lindebo består av 10 platser, men avdelningen är 

trång och 2 lägenheter är mindre än övriga 8. Arbetsmiljön påverkas hur 

avdelningen är idag och det bedöms påverka kvalitetsmässigt vid exempelvis 

aktiviteter och social samvaro. Bedömningen är att avdelningen skulle 

behöva reduceras från 10 lägenheter till 8 lägenheter.  

 

En reducering av antalet plaster på Lindebo demensavdelning skulle bidra 

till bättre arbetsmiljö för personalen, en ökning i kvalitet för de som bor på 

avdelningen samt ett led i att finna balans av demensplatser sedan privat 

vårdgivares öppnade.  

  

2 demensplatser genererar 1,45 årsarbetare och cirka 850 tkr på helårsbasis. 

Hyresintäktsbortfallet blir cirka 92 tkr med årets uppräkning.  

En av lägenheterna är redan tom, den andra ställs förslagsvis om naturligt 

den dagen den bli ledig.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att reducera 2 demensplatser på 

Lindebo samt ta informationen till protokollet.  

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att reducera 2 demensplatser på 

Lindebo samt ta informationen till protokollet.   

Deltar i debatten 

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

Christer Hallberg (S). 
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Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att 

reducera 2 demensplatser på Lindebo när platserna frigjorts samt ta 

informationen till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att reducera 2 demensplatser på 

Lindebo när platserna frigjorts samt ta informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Maria Sevestedt, verksamhetschef 

Elisabeth Hjelm, enhetschef 

Annette Timan, LOV-samordnare 
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§ 26 Dnr 2021-000039 214 

Förslag till detaljplan för del av Hjortsberga 4:73, 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

 Vård- och omsorgsnämnden har beretts möjlighet att till Miljö- och 

byggnadsnämnden inkomma med yttrande över detaljplan för Hjortsberga 

4:73. 

Planhandlingarna finns i sin helhet på Hjortsberga 4:73 - Södra Johannishus 

- ronneby.se 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i november 2019 att påbörja ett 

detaljplanearbete för området ”Södra Johannishus”. Uppdraget syftar till 

planläggning för vård- och omsorgsboende, förskola och bostäder. 

Planområdet motsvarar området Jo-01 i kommunens översiktsplan Ronneby 

2035. 

I takt med en ökande åldrande befolkning ökar också antalet personer med 

behov av bostäder för personer med särskilda behov. Enligt planbeskrivning 

”Detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 (Södra Johannishus) framgår under 

rubriken Omgivningen att det finns stora och öppna ytor i landskapet som 

ger stora möjligheter till rekreation och vistelse i naturen. Vidare under 

rubriken Förorenad mark att det finns en bensinstation i nordvästra delen av 

planområdet och att denna behöver flyttas för att möjliggöra en bra 

trafiklösning och vistelsemiljö för vård och omsorgsboende. Ytterligare 

under rubriken Kollektivtrafik framgår att det precis intill planområdet finns 

bussförbindelser med ett fåtal turer.     

Bedömning 

 Vård- och omsorgsnämnden har beretts möjlighet att till Miljö- och 

byggnadsnämnden inkomma med yttrande över detaljplan för Hjortsberga 

4:73. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i november 2019 att påbörja 

ett detaljplanearbete för området ”Södra Johannishus”. Uppdraget syftar till 

planläggning för vård- och omsorgsboende, förskola och bostäder. 

Planområdet motsvarar området Jo-01 i kommunens översiktsplan Ronneby 

2035. 

I takt med en ökande åldrande befolkning ökar också antalet personer med 

behov av bostäder för personer med särskilda behov. 

Vård- och omsorgsförvaltningen ser positivt på placeringen av ett vård- och 

omsorgsboende då det finns stora öppna ytor i landskapet samt stigar och 
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grusvägar i gränsen mellan kuperad skog och åkerlandskap vilket ger stora 

möjligheter till rekreation och vistelse i naturen.  

Under rubriken Förorenad mark belyses att det finns en bensinstation i 

nordvästra delen av planområdet, inom fastigheten, och att denna behöver 

flyttas för att möjliggöra en bra trafiklösning och vistelsemiljö för vård- och 

omsorgsboende.   

Under rubriken kollektivtrafik framgår att det precis intill planområdet finns 

bussförbindelser med ett fåtal turer. Vidare står att det finns få möjligheter 

att utveckla kollektivtrafiken i Johannishus. Detta gör det svårt för personal 

som kommer att arbeta på vård och omsorgsboendet att ta sig till och från 

arbetsplatsen samt för anhöriga att besöka sina närstående. Det framgår ej 

heller av planen huruvida det finns plats för en parkeringsyta för personal 

och besökande.  

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande 

över detaljplan Hjortsberga 4:73.  

 Att ställa sig positiva till placeringen av ett vård- och omsorgsboende 

med beaktande av följande. 

 Att bensinstationen behöver flyttas så som det framgår i planen. 

 Att kollektivtrafiken behöver förbättras för att personal och anhöriga 

ska kunna ta sig till och från vård- och omsorgsboendet utan körkort 

och eller egen bil. 

 Att en plan över parkeringsytor för personal och besökare behöver 

tillkomma. 

 Att punkten ”Yttrande över detaljplan Hjortsberga 4:73” omedelbart 

justeras för att kunna inkomma med yttrandet till Miljö- och 

byggnadskontoret senast den 26 februari 2021.  

  

Deltar i debatten 

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

Annette Rydell (S). 

Yrkanden 

Annette Rydell (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tilläggen att fjärde 

attsatsen kompletteras med:  

Parkeringsytorna bör dimensioneras så de räcker till även vid en eventuell 

framtida samlokalisering av hemtjänst och boende. Det är även viktigt att 

infrastrukturen redan från början anpassas så tillräcklig laddkapacitet finns 
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för effektiv laddning av framtidens fordonsflotta och att möjlighet till 

motorvärmare finns.   

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna följande yttrande över 

detaljplan Hjortsberga 4:73.  

 Att ställa sig positiva till placeringen av ett vård- och omsorgsboende 

med beaktande av följande. 

 Att bensinstationen behöver flyttas så som det framgår i planen. 

 Att kollektivtrafiken behöver förbättras för att personal och anhöriga 

ska kunna ta sig till och från vård- och omsorgsboendet utan körkort 

och eller egen bil. 

 Att en plan över parkeringsytor för personal och besökare behöver 

tillkomma. Parkeringsytorna bör dimensioneras så de räcker till även 

vid en eventuell framtida samlokalisering av hemtjänst och boende. 

Det är även viktigt att infrastrukturen redan från början anpassas så 

tillräcklig laddkapacitet finns för effektiv laddning av framtidens 

fordonsflotta och att möjlighet till motorvärmare finns. 

 

 Att punkten ”Yttrande över detaljplan Hjortsberga 4:73” omedelbart 

justeras för att kunna inkomma med yttrandet till Miljö- och 

byggnadskontoret senast den 26 februari 2021.  

________________ 

Exp: 

Annette Timan, LOV-samordnare 

Karla Hentzel, miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 27 Dnr 2021-000033 05 

Upphandling larmsystem ordinärt boende 

 

Sammanfattning  

 Blekinges samtliga kommuner jobbar med att göra en gemensam 

upphandling av en plattform som håller samman de lösningar som ger 

vårdtagarna trygghet och som kan göra dem självständiga i ordinärt boende. 

Det gäller trygghetslarm, fjärrtillsyn och sensorer.  

Vi har idag ett avtal på Trygghetslarm till 2021-10-16 som kan förlängas ett 

år. Men vi har ingen kommun där upphandlarna kan ta på sig en gemensam 

upphandling nu under våren. Så vill vi hinna göra en upphandling för att 

kunna få till ett byte av larm i oktober 2021 behöver vi göra den 

upphandlingen själva. Om vi väljer att fortsätta upphandlingen tillsammans 

med Blekinges övriga kommuner har Karlskrona tagit på sig uppdraget att 

hålla i en gemensam upphandling efter sommaren. Målet kommer vara att ha 

upphandlingen färdig till våren 2022.  

Bedömning 

 Blekinges samtliga kommuner jobbar med att göra en gemensam 

upphandling av en plattform som håller samman de lösningar som ger 

vårdtagarna trygghet och som kan göra dem självständiga i ordinärt boende. 

Det gäller trygghetslarm, fjärrtillsyn och sensorer. Om larm behöver skickas 

till hemtjänsten behövs en larmhantering som en larmcentral eller en 

applikation i hemtjänstens mobiltelefoner. En sådan plattform kommer 

krävas för att undvika administrativt dubbelarbete och dyra 

abonnemangskostnader. I framtiden kommer varje vårdtagare ha ett flertal 

olika tekniska lösningar. Många av dessa kommer generera olika larm som 

ska hanteras i olika mobilapplikationer vilket inte är hanterbart. Därför krävs 

lösningar som hänger ihop. 

 

Vi har idag ett avtal på Trygghetslarm till 2021-10-16 som kan förlängas ett 

år. Det är ingen kommun där upphandlarna kan ta på sig en gemensam 

upphandling nu under våren. Så vill vi hinna göra en upphandling för att 

kunna få till ett byte av larm i oktober 2021 behöver vi göra den 

upphandlingen själva i Ronneby. Om vi väljer att fortsätta upphandlingen 

tillsammans med Blekinges övriga kommuner har Karlskrona tagit på sig 

uppdraget att hålla i en gemensam upphandling efter sommaren. Målet 

kommer vara att ha upphandlingen färdig till våren 2022 så vi har ett avtal 
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färdigt så vi hinner byta ut alla enheter ifall det blir ett teknikskifte innan 

2022-10-16. 

Riskanalys för om vi fortsätter med nuvarande larmsystem ett år till.  

SAN Sannolikhet att händelsen inträffar. Skala 1 - 5  

KON Konsekvens om händelsen inträffar. Skala 1 – 5 

R/V Riskvärde (sannolikhet * konsekvens) 

Risk Konsekvens SAN KON R/V Åtgärds 

Tunstalls får nya 

problem med 

larmhanteringen  

Att vårdtagare far 

illa då de inte få 

hjälp i tid.  

3 5 15 Sätta in extra 

tillsynsbesök tills 

problemen är lösta 

Vårdtagare litar inte 

på sitt larm 

Oro för 

vårdtagaren och 

anhöriga 

3 5 15 Information till 

vårdtagarna. 

Leverantören upphör 

med kort varsel.  

 

Vi står hastigt 

utan larmsystem.  

1 5 5 Få fram ett nytt 

avtal så fort vi 

kan. Vi har testat 

teknik på 

marknaden som 

skulle hjälpa oss.  

Leverantörerna får 

stora problem som de 

inte kan lösa i rimlig 

tid.  

Vi står hastigt 

utan larmsystem. 

2 5 10 Få fram ett nytt 

avtal så fort vi 

kan. Vi har testat 

teknik på 

marknaden som 

skulle hjälpa oss.  

  

Förslag till beslut 

 Vård- och Omsorgsnämnden föreslås fatta beslut om ifall vi ska göra en 

egen upphandling i Ronneby eller fortsätta med den gemensamma 

upphandlingen med Blekinges övriga kommuner.   

Deltar i debatten 

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

Agnetha Wildros (S), Carina Aulin (SD) och Susanne Petersson (C). 

Yrkanden 

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

att fortsätta den gemensamma upphandlingen med Blekinges övriga 

kommuner.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fortsätta den gemensamma 

upphandlingen med Blekinges övriga kommuner. 

________________ 

Exp: 

Pernilla Haraldsson, IKT-strateg 
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§ 28 Dnr 2021-000009 754 

Månadsrapport- placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

 Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och 

omsorgsboende.  

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2021-02-15 är 5 

personer.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.  

Bedömning 

 Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

 

Rapporten avser redovisade antal 2021-02-15: 

 

Antal personer som väntar på placering                                     5            

 

Antal av de ovanstående 5 personerna: 

 

 Som väntar på somatikboende                                         3 

 Som väntar på demensboende                                         2 

 Befinner sig på korttidsboendet                                       1 

 Där kommunen vid rapportens skapande riskerar  

            Vitesföreläggande.                                                           0 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet. 

  

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.  
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Deltar i debatten 

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

Annette Rydell (S) och Christer Åkesson (S). 

Yrkanden 

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

att notera informationen till protokollet.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Annika Sandin, avgiftshandläggare/boendesamordnare 
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§ 29 Dnr 2020-000005 730 

Förslag till beslut om nytt dataskyddsombud, Ronneby 
kommun 

 

Sammanfattning  

 Sen 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data 

Protection Regulation) i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler 

om hur man får behandla personuppgifter.  

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal 

nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna 

ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte 

chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig. 

Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de 

integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att 

behandlingen utförs i enlighet med GDPR. 

Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud 

(”DSO”). För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder och bolag, 

är det obligatoriskt att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll 

är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel 

utföra kontroller och informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd 

person utan kan vara en konsult.  

Bedömning 

 Tidigare har beslut fattats om att Anders Karlsson ska inneha rollen som 

DSO för kommunen under perioden 9 oktober 2020 till och med den 1 

februari 2021. Detta föreslås förlängas tills vidare.   

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Anders Karlsson, 

kommunarkivarie, som dataskyddsombud.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Anders Karlsson, 

kommunarkivarie, som dataskyddsombud. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Anders Karlsson, kommunarkivarie 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef 
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§ 30 Dnr 2021-000005 739 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

 Verksamhetschef Karl Palm är nu på plats på förvaltningen.  

 Susanna Sturesson, chef för rehab, börjar sin anställning måndag 

1/3. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell redogör för aktuellt 

vaccineringsläge: 

Deltar i debatten 

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

Annette Rydell (S). 

Yrkanden 

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

att notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 31 Dnr 2021-000006 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

 Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

 

 Attestantslista 2021-02-03 

 Attestantslista 2021-01-29 

 Attestantslista 2021-01-01 

 Namnteckningsprov 

 Hemtjänsttimmar i ordinärt boende t o m januari 2021 

 Biståndsbeslut till och med januari 2021 

 Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor 2021-02-02 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

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

att notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Lena Tingdahl, handläggare 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(41) 
2021-02-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 2021-000007 739 

Skrivelser, cirkulär, m.m. 

 

Sammanfattning  

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

 

 Protokollsutdrag KSAU 2021-01-18 § Utredning 

aktivitetssamordnare och dagcentraler. ”Kommunstyrelsens 

arbetsutskott återremitterar ärendet till vård- och omsorgsnämnden 

med hänvisning till att det är nämndens uppdrag att utreda och 

återkomma med förslag på riktlinjer för vad, hur och var 

förvaltningen ska erbjuda de äldre aktiviteter i kommunen utifrån var 

behov och målgrupp finns”. 

 IVO – ”Tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård och 

behandling till personer med covid-19 som bor på särskilda boenden 

för äldre i Ronneby kommun som bedrivs av vård- och 

omsorgsnämnden i Ronneby kommun – ”IVO avslutar ärendet” 

 Ändringar i FHMs föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud 

mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra 

spridningen av sjukdomen covid-19 

Deltar i debatten 

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

Agnetha 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 föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 33 Dnr 2021-000008 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Christer Åkesson (S) lyfter fråga avseende åtgärdsplan läsplattor: Ett 

problem har uppstått att man inte kan läsa handlingar samtidigt som man 

deltar i mötet via läsplatta:  

- Förslagsvis ges förtroendevalda möjlighet att begära fysiska 

handlingar från sekretariatet under den period sammanträden hålls 

digitalt. 

Christer Åkesson (S) lyfter fråga avseende åtgärdsplan internkontroll som 

tagits upp vid tidigare sammanträde:  

- Åtgärdsplan kommer att behandlas vid nästa nämndsammanträde. 

Christer Åkesson (S) lyfter fråga avseende utbildning för 

språkombudsutbildare: Hur ser organisationen ut vad gäller språkombud, hur 

många ska finnas och vad ska de syssla med?  

- Två personer utbildas till språkombudsutbildare, i deras roll kommer 

värdegrund, integration och mänskliga rättigheter finnas med. När 

utbildningarna är genomförda ska de utbilda ett antal språkombud 

som ska vara ett stöd till personer som av olika anledningar behöver 

stöttning med språk samt implementera värdegrund, integration och 

mänskliga rättigheter. 

    

Vård- och omsorgsnämnden riktar ett tack till nämndsekreteraren som deltar 

vid sitt sista sammanträde och önskar lycka till i framtiden. 

Deltar i debatten 

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

Annette Rydell (S), Mohammed Teeti (V), Rickard Evaldsson (M) och 

Christer Hallberg (S). 

Yrkanden 

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

att nämndsledamöter ges möjlighet att begära fysiska 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(41) 
2021-02-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

sammanträdeshandlingar från sekretariatet så länge nämnden håller digitala 

möten.       

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämndsledamöter ges möjlighet att 

begära fysiska sammanträdeshandlingar från sekretariatet så länge nämnden 

håller digitala möten. 

________________ 

Exp: 

Sekretariatet 

 



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020 Budget 2021 Utfall 202101

Taxor och avgifter -175 -194 -18

Hemtjänst egen regi -92 663 -94 621 -8 156

Vobo egen regi -9 806

Avgifter hemtjänst -7 821 -9 065 -752

Avgifter Vobo -4 415 -4 072 -319

Avgifter HSL -315 -189 -26

Avgifter larm -1 750 -1 814 -143

Hyror -19 468 -18 154 -639

Projektintäkter -5 935 -2 049

Övriga intäkter -2 836 -30 989 16 332

Summa intäkter -129 409 -165 033 -5 576

Personalkostnader 335 051 352 475 29 795

Lokalkostnader 36 657 37 368 2 023

 köp av hemtjänsttimmar 94 945 103 855 7 974

varav egen regi 94 945 94 511 8 156

varav extern regi 9 344 -182

köp av platser, vår och omsorgsboende 149 8 616 9 657

varav egen regi 9 806

varav extern regi 149 8 616 -149

Larm 2 754 2 744 48

Tekniska hjälpmedel 11 420 11 354 6

Betalningsansvar 50

Inhyrd personal 360 121

Projektkostnader 5 487 426

Övriga kostnader 29 531 38 746 1 000

Summa kostnader 510 917 560 765 50 930

Avskrivningar 2 569 2 038

Internränta 149 112

RESULTAT 384 226 397 881 45 354

2021-02-15 1(20)
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

kommentarer
Budget för 2021 fastställs i nämnd i 26/2 2021, därav saknas dessa siffror ovan vilket gör att utfall blir minus 
45,3 mnkr.  Det gör också att det är svårt att göra anlyser av utfallet. Det är först när vi har resultatet för 
februari som vi kan göra analyser av utfallet. 

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 18 883 tkr (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: 16 002 tkr 

Personalkostnader
Total kostnad 29,7 mnkr

Sjuklönekostnader: 1 041 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 
Sjuklöneersättning:  

Volymavvikelse hemtjänsttimmar
Under januri landade volymen hemtjänsttimmar på 23 372 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 januari landar på 91,9 % för somatik och 80,5 % för 
demens.

Verksamhetsförändringar
15 februari tillträder ny verksamhetschef för hemtjänstverksamheten, Karl Palm.
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Ny ekonomisk rutin har antagits av förvaltningen som innebär att samtliga enhetschefer, tillsammans med 
kontaktekonom och verksamhetschef, går igenom det ekonomiska resultat varje månd samt skriva en 
ekonomisk rapport till respektive verksamhetschef varje månad. Verksamhetschef ska därefter skriva en 
ekonomisk rapport till förvaltningschef. De enhetschefer som har stora avvikelser mot budget, ska även 
närvara vid nämnden och där redovisa upprättad åtgärdsplan.  

Nettokostnad (förvaltningens totala kostnad minus intäkter)
45 354 tkr

Bruttokostnad (förvaltningens totala kostnad inklusive intäkter)
50 930 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (C100)

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020 Budget 2021 Utfall 202101

Taxor och avgifter

Övriga intäkter

Summa intäkter

Personalkostnader 1 110 890 70

Övriga kostnader 94 22

Summa kostnader 1 204 911 70

RESULTAT 1 204 911 70

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) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021

Utfall 

202101

Taxor och avgifter

Övriga intäkter -9 163 6 551

Summa intäkter -9 163 6 551

Personalkostnader 10 402 10 043 978

Lokalkostnader 674

Övriga kostnader 3 910 11 301 263

Summa kostnader 14 312 22 019 1 241

Avskrivningar 95 34

Internränta 9 3

RESULTAT 14 416 12 893 7 792

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer
Då vi saknar budget går det ej att göra någon analys av utfallet. 

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto:  6 741 (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och blir en kostnad 2021 för att 
matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 6 551

Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 4 tkr 
Budget sjuklönekostnader:
Sjuklöneersättning:  
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR MYNDIGHETSKONTORET (C501)

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021 Utfall 202101

Taxor och avgifter

Övriga intäkter -140 -2 320 1 089

Summa intäkter -140 -2 320 1 089

Personalkostnader 4 665 5 197 385

Lokalkostnader 390 390 30

Köp av hemtjänsttimmar 94 945 103 855 7 974

varav egen regi 94 945 94 511 8 156

varav extern regi 9 344 -182

Köp av platser vobo 149 8 616 9 657

varav extern regi 9 806

varav  extern regi 149 8 616 -149

Betalningsansvar 50

Övriga kostnader 353 291 16

Summa kostnader 100 552 118 350 18 061

Avskrivningar 48 48

Internränta 4 4

RESULTAT 100 464 116 083 19 151
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer
Då vi saknar siffror för budget går det ej att göra en analys av resultatet.

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: 
Sjuklöneersättning: 

Verksamhetsförändringar

Volymavvikelse hemtjänsttimmar
Beviljade hemtjänsttimmar januari = 23 372, tidigare framräknad prognos =22 900

Volymavvikelse antal köpta platser/dygn på vård- och omsorgsboende

Kostnad för leasingbilar
13,2 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR KVALITE- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE (C502)

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021

Utfall 

202101

Taxor och avgifter

Summa intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader 250 36

Summa kostnader 250 36

RESULTAT 250 36

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

2021-02-15 8(20)



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT OCH PRESTATIONSMEDEL (C508)

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021

Utfall 

202101

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 425 426

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 5 627 426

2021-02-15 9(20)



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.

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.

2021-02-15 10(20)



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR  VERKSAMHET (C509), HEMTJÄNSTGRUPPER

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021 utfall 202101

Hemtjänst egen regi -92 663 -94 621 -8 156

Övriga intäkter -5 241 2 952

Summa intäkter -92 663 -99 862 -5 204

Personalkostnader 88 464 100 022 8 871

Övriga kostnader 4 199 7 222 361

Summa kostnader 92 663 107 244 9 232

RESULTAT 7 381 4 028

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer
Då vi saknar siffor för budget går det ej att göra en ekonomisk analys. 

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 3 875 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: 2 953 tkr 

Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 366 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 
Sjuklöneersättning: 

Verksamhetsförändringar
Ny verksamhetschef tillträder tjänsten den 15 februari.

Kostnad för leasingbilar
228,7 tkr

2021-02-15 11(20)



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR  VERKSAMHET (C509) ÖVRIGT

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021 Utfall 202101

Taxor och avgifter -194 -18

Avgifter hemtjänst -7 821 -9 065 -752

Avgifter larm -1 750 -1 814 -143

Hyror -86 -86 -7

Övriga intäkter -140 -2 109 1 389

Summa intäkter -9 797 -13 268 469

Personalkostnader 30 062 31 416 2 712

Lokalkostnader 2 257 2 186 181

Larm 2 272 2 212 1

Övriga kostnader 4 714 5 218 64

Summa kostnader 39 305 41 032 2 958

Avskrivningar 557 414

Internränta 34 26

RESULTAT 30 099 28 204 3 427

2021-02-15 12(20)



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer
Då siffror för budget saknas går det ej att göra en ekonomisk analys.

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 1 604 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: 1 388 tkr 

Pesonalkostnader
Sjuklönekostnader: 150tkr 
Budget sjuklönekostnader: 
Sjuklöneersättning: 

Verksamhetsförändringar

Kostnad för leasingbilar
30,9 tkr

2021-02-15 13(20)



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE (510)

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021 Utfall 202101

Taxor, avgifter -175

Vobo egen regi -9 806

Avgifter säbo -4 415 -4 072 -319

Hyror -19 382 -18 068 -632

Övriga intäkter -2 237 -9 966 3 535

Summa intäkter -26 209 -32 106 -7 222

Personalkostnader 165 337 170 448 13 643

Lokalkostnader 33 037 33 118 1 738

Larm 482 532 43

Övriga kostnader 9 018 8 420 138

Summa kostnader 207 874 212 518 15 563

Avskrivningar 1 820 1 477

Internränta 98 74

RESULTAT 183 583 181 963 8 341

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

kommentarer
Då vi inte har siffror för budget, går det ej att göra någon ekonomisk analys.

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 5 027tkr (intäkt som bokats upp i bokslut vänder och blir en kostnad 2021 för att 
matcha när vi får statsbidraget)
Sökt statsbidrag pga merkostnader Covid: 3 757 tkr 

2021-02-15 14(20)



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 478 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 
Sjuklöneersättning: 

Verksamhetsförändringar

Beläggningsgrad
Prognos framtagen av kontaktekonom och förvaltningschef motsvarar en beläggningsgrad på 96,3 % för somatikplatser och 
83,6 % för demensplatser. Utfall för januari landar på 91,9 % för somatik och 80,5 % för demens.

2021-02-15 15(20)



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSORGANISATIONEN (511)

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021 Utfall 202101

Taxor och avgifter

Avgifter HSL -315 -189 -26

Övriga intäkter -285 -1 789 776

Summa intäkter -600 -1 978 750

Personalkostnader 24 378 25 445 2 461

Lokalkostnader 667 686 52

Inhyrd personal 360 121

Övriga kostnader 5 162 5 273 110

Summa kostnader 30 567 31 524 2 623

Avskrivningar 38 55

Internränta 3 4

RESULTAT 30 008 29 604 3 373

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer 
Då vi saknar siffor för budget, går det ej att göra en ekonomisk analys.

Covidkostnader
Kostnader konterade på Covid konto: 937tkr  (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 

Personalkostnader
Sjuklönekostnader: 23 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 
Sjuklöneersättning: 

2021-02-15 16(20)



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsförändringar

Kostnad för leasingbilar
62,1 tkr

2021-02-15 17(20)



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR REHABILITERING (C520)

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021 Utfall 202101

Övriga intäkter -402 40

Summa intäkter -402 40

Personalkostnader 10 542 9 013 674

Lokalkostnader 306 313 24

Larm 4

Tekniska hjälpmedel 11 420 11 354 6

Övriga kostnader 1 020 926 48

Summa kostnader 23 288 21 606 756

Avskrivningar 11 11

Internränta 1 1

RESULTAT 23 300 21 215 796

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer
Då vi inte har några siffror för budget går det ej att göra någon ekonomisk analys.

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: 20 tkr 
Budget sjuklönekostnader: 
Sjuklöneersättning: 

2021-02-15 18(20)



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsförändringar

Kostnad för leasingbilar
43,3 tkr

2021-02-15 19(20)



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDREOMSORGSLYFTET (C530)

(tkr) Budget 2020 Bokslut 2020

Budget

2021

utfall 

202101

Övriga intäkter

Summa intäkter

Personalkostnader 91

Övriga kostnader 811 38

Summa kostnader 902 38

RESULTAT 902 38

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. Utbildningen pågår 
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.



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

INTERNBUDGET 2021

Budget_2020 Bokslut_2020 Budget_2021

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Intäkter

Taxor och avgifter -175 -194 -175

Hemtjänst egen regi -92 663 -94 621 -93 440

Vobo egen regi -119 431

Avgifter hemtjänst -7 821 -9 065 -9 344

Avgifter säbo -4 415 -4 072 -4 080

Avgifter HSL -315 -189 -315

Avgifter larm -1 750 -1 814 -1 820

Hyror -19 468 -18 154 -17 805

Projektintäkter -5 935 -12 000

Övriga intäkter -2 802 -31 068 -3 959

Summa intäkter -129 409 -165 112 -262 369

Kostnader

Personalkostnader 335 051 352 475 312 423

Lokalkostnader 36 657 37 368 36 066

Köp av hemtjänsttimmar 94 945 103 855 100 085

-varav egen regi 94 945 94 511 93 440

-varav extern regi 9 344 6 645

Köp av platser vobo 149 8 616 144 471

-varav egen regi 119 431

-varav extern regi 149 8 616 25 040

Larm 2 754 2 744 2 824

Tekniska hjälpmedel 11 420 11 354 11 420

Betalningsansvar 50 50

Inhyrd personal 360 121 360

Projektkostnader 5 487

Övriga kostnader 29 531 38 825 28 619

Summa Kostnader 510 917 560 844 636 318

Avskrivningar 2 569 2 038 2 509

Internränta 149 112 101

RESULTAT 384 226 397 881 376 559

Sida 1

Bilaga 2



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

INTERNBUDGET 2021

Budget_2020 Bokslut_2020 Budget_2021

100 NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH

Intäkter

Kostnader

Personalkostnader 1 110 890 1 135

Övriga kostnader 94 22 94

Summa Kostnader 1 204 911 1 229

RESULTAT 1 204 911 1 229

500 VÅRD OCH OMSORGSFÖRV

Intäkter

Övriga intäkter -9 242

Summa intäkter -9 242

Kostnader

Personalkostnader 10 402 10 043 10 716

Lokalkostnader 674

Övriga kostnader 3 910 11 380 2 324

Summa Kostnader 14 312 22 098 13 040

Avskrivningar 95 34 540

Internränta 9 3 28

RESULTAT 14 416 12 892 13 608

                                                                                

Sida 2



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

INTERNBUDGET 2021

Budget_2020 Bokslut_2020 Budget_2021

501 MYNDIGHETSKONTOR

Intäkter

Övriga intäkter -140 -2 320 -1 251

Summa intäkter -140 -2 320 -1 251

Kostnader

Personalkostnader 4 665 5 197 4 674

Lokalkostnader 390 390 395

Köp av hemtjänsttimmar 94 945 103 855 100 085

-varav egen regi 94 945 94 511 93 440

-varav extern regi 9 344 6 645

Köp av platser vobo 149 8 616 144 471

-varav egen regi 119 431

-varav extern regi 149 8 616 25 040

Betalningsansvar 50 50

Övriga kostnader 353 291 360

Summa Kostnader 100 552 118 350 250 035

Avskrivningar 48 48 48

Internränta 4 4 3

RESULTAT 100 464 116 083 248 835

502 VOLYM/KVAL/FÖRBÄTR

Intäkter

Kostnader

Övriga kostnader 250 36 250

Summa Kostnader 250 36 250

RESULTAT 250 36 250

                                                                                

Sida 3



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

INTERNBUDGET 2021

Budget_2020 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 -92 663 -94 621 -93 440

Avgifter hemtjänst -7 821 -9 065 -9 344

Avgifter larm -1 750 -1 814 -1 820

Hyror -86 -86 -86

Övriga intäkter -140 -7 350 -140

Summa intäkter -102 460 -113 131 -104 830

Kostnader

Personalkostnader 118 526 131 438 114 514

Lokalkostnader 2 257 2 186 1 598

Larm 2 272 2 212 2 272

Övriga kostnader 8 913 12 440 9 858

Summa Kostnader 131 968 148 277 128 242

Avskrivningar 557 414 470

Internränta 34 26 21

RESULTAT 30 099 35 585 23 903

                                                                                

Sida 4



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

INTERNBUDGET 2021

Budget_2020 Bokslut_2020 Budget_2021

510 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDREOMS

Intäkter

Taxor och avgifter -175 -175

LOV säbo egen regi -119 431

Avgifter säbo -4 415 -4 072 -4 080

Hyror -19 382 -18 068 -17 719

Övriga intäkter -2 237 -9 966 -2 281

Summa intäkter -26 209 -32 106 -143 686

Kostnader

Personalkostnader 165 337 170 448 141 691

Lokalkostnader 33 037 33 118 33 089

Larm 482 532 552

Övriga kostnader 9 018 8 420 8 654

Summa Kostnader 207 874 212 518 183 986

Avskrivningar 1 820 1 477 1 371

Internränta 98 74 45

RESULTAT 183 583 181 963 41 716

511 HÄLSO O SJUKV, KOMMUNSKÖT

Intäkter

Avgifter HSL -315 -189 -315

Övriga intäkter -285 -1 789 -287

Summa intäkter -600 -1 978 -602

Kostnader

Personalkostnader 24 378 25 445 29 039

Lokalkostnader 667 686 675

Inhyrd personal 360 121 360

Övriga kostnader 5 162 5 273 5 277

Summa Kostnader 30 567 31 524 35 351

Avskrivningar 38 55 69

Internränta 3 4 3

RESULTAT 30 008 29 604 34 821

                                                                                

Sida 5



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

INTERNBUDGET 2021

Budget_2020 Bokslut_2020 Budget_2021

520 REHABILITERINGSENHET

Intäkter

Övriga intäkter -402

Summa intäkter -402

Kostnader

Personalkostnader 10 542 9 013 10 563

Lokalkostnader 306 313 309

Tekniska hjälpmedel 11 420 11 354 11 420

Övriga kostnader 1 020 926 991

Summa Kostnader 23 288 21 606 23 283

Avskrivningar 11 11 11

Internränta 1 1 1

RESULTAT 23 300 21 215 23 295

530 UTBILDNING USK, ÄN

Intäkter

Kostnader

Personalkostnader 91 91

Övriga kostnader 811 38 811

Summa Kostnader 902 38 902

RESULTAT 902 38 902

                                                                                

Sida 6



Vård- och omsorgsnämnden

Budgetramar 2020 - 2023
2020 2021 2022 2023

Budget 202006 376 409 369 447 369 285 369 183

Budgetram 2021 (KF) 368 860 368 790 368 693

Hyra /städ bemanningsenhet (flytt av budgetmedel från KLF) 144 144 144

Lönerevision 6248 7 555 7 555 7 555

TA 12, KS §336-20 Vaccinering 469

TA  inköp munskydd krisledningsnämnden Dnr 2020-602 §47 1100

384 226 376 559 376 489 376 392

Driftsäskande budget 2020 

Hemsjukvård 2 750

Köp av hemtjänsttimmar 4000

Adm stöd EC 3600

Köp av boendedygn 3200

Säbo App 246

Hyreskostnad Sörby 575

14 371

Bilaga 3



Vård och 

omsorgsnämnden 

internbudget 2021 - 

Arbetsmaterial

Förklaring till färgkodning:
Grönt bidrar till summan av 

kostnadssänkningar.

 Ljusblått bidrar till summan av 

verksamhetsutökningar.
Gult bidrar till summan av intäktssänkningar

Grått bidrar till 

summan av 

intäktsökningar.

Verksamhet Verksamhetsområde Typ av verksamhet Beskrivning

Budget 2021 jmfrt 

med budget 2020

500 Förvaltningsövergripande FoU avtal -97 000

500
Förvaltningsövergripande Office 365

Medel avsatt i budget, enligt tidigare information. IT enheten äskat för 

alla förvaltningar. -587 000

501
Myndighet Trygg resurs Beslut i nämnd att avsluta trygg resurs.

-1 089 000

509

Hemtjänst Ökad hyra sörbycenter htj Hyreskostnad kommer att äskas istället för att inrymmas i ram 2021.

-472 000

509

Hemtjänst Dagcentralen Elsa, Budgetbeslut 2020 med helårseffekt 2021. Avveckling personal.

-342 000

509

Hemtjänst  Dagcentralen Hammelins Budgetbeslut 2020 med helårseffekt 2021. Avveckling personal.

-298 000

509

Hemtjänst Dagcentralen  Espedalen Budgetbeslut 2020 med helårseffekt 2021. Avveckling personal.

-193 000

509 Hemtjänst Anhörigvård Beslut i nämnd att avsluta anhörigvård. -3 154 000

509 Hemtjänst Dagcentral Elsa Lokal uppsagd hösten 2020. -235 000

509

Hemtjänst 

Förändring bilkostnader (exkl 

hemtjänstgtupper) pga av nya 

leasingavtal. -137 000

510 Vård- och omsorgsboende Hyra Parkdala Budgetbeslut 2019 med helårseffekt 2021 -303 000

510
Vård- och omsorgsboende

Sänkning av personaltätheten från 

0,63 till 0,57
Budgetbeslut 2020 med helårseffekt 2021

-900 000

510

Vård- och omsorgsboende Investering sprinklersystem Parkdala

1 år kvar av avksrivningstiden. 300 000 kr avsatt i internbudget 2020 

för att skriva av kapitalkostnaderna vid utflytt från lokalerna. Då 

utbildningsförvaltningen huserar i lokalerna så behövs inte denna 

åtgärd i nuläget. 150 000 kr av de avsatta medlen sparas för  framtida 

avskrivning 2021.

-150 000

520 Rehab Syn/hörsel konsulent Budgetbeslut 2020 med helårseffekt 2021 -114 000

Totalt kostnadssänkningar -8 071 000



Vård och 

omsorgsnämnden 

internbudget 2021 - 

Arbetsmaterial

Förklaring till färgkodning:
Grönt bidrar till summan av 

kostnadssänkningar.

 Ljusblått bidrar till summan av 

verksamhetsutökningar.
Gult bidrar till summan av intäktssänkningar

Grått bidrar till 

summan av 

intäktsökningar.

Verksamhet Verksamhetsområde Typ av verksamhet Beskrivning

Budget 2021 jmfrt 

med budget 2020

500
Förvaltningsövergripande

Personalförändringar vård- och 

omsorgskansliet, 209 000

500 Förvaltningsövergripande Indexuppräkningar 2021 339 000

501

"Köp av boendeplatser"

Ökning budget med anledning av 

ökad volym samt till viss del av övriga 

kostnader

Volym boendeplatser är prognostiserad efter beläggningsgrad per dec 

2020. Prognos framräknad till en ökning av budget motsvarande 5 827 

000 kr. I denna prognos är utgångspunkt att 5 lgh finns kvar på 

Ågårdsbo plan 2 samt reducering av 1 demenslägenhet på Lindebo. 

Nämnd överens om att lägga budget enligt belopp som äskats.

3 200 000

501

"Köp av hemtjänsttimmar"

Ökning budget med anledning av 

ökad volym samt till viss del av övriga 

kostnader

Voym hemtjänsttimmar är uppräknad efter prognos beräknad på 

befolkningsutveckling 80+ mellan 2018 och 2020 samt förändring av 

hemtjänsttimmar under samma år. Befolkningprognos 80 + mellan 

2020 och 2021 visar en ökning på 38 personer. 1 person genererar i 

snitt 155 hemtjänsttimmar enligt ovan beräkning. Prognos framräknad 

till en ökning av budget motsvarande 12 810 000 kr. Nämnd överens 

om att lägga budget enligt belopp som äskats. (199 000 av 4 199 000 

är avhängt på att vi får ersättning för hyran på Sörby center samt 

avgiftshöjning till 220 kr). 4 499 000

509 Hemtjänst Ny EC hemtjänst jan-sept Tillfällig förstärkning i chefsledet. 501 000

509 Hemtjänst Ökad kostnad matdistribution Ökad kostnad tillföljd av fler stopp. 421 000

510

Vård- och omsorgsboende

Omvandling av demensplatser till 

boendeplatser. KF beslut budget 

2020, totalt 720 000 kr. Beräknad 

helårseffekt 2021. 

Beslut i nämnd att ej genomföra denna omställning, vilket resulterar i 

ökning av budget 2021 jämfört med 2020, då man under 2020 

reducerat budget med halvårseffekt.

360 000

510

Vård- och omsorgsboende Ökad bemanning 

"Bemanningsenheten. 

2 st 80 % tjänster ökas till 100 % tjänster. Samt utökning 100 % central 

schemaplanerare, halvårseffekt 2021 med helårseffekt 2022.
460 000

510
Vård- och omsorgsboende Ökad kostnad larm VoBo Larmkostnad VoBo lågt räknat i budget 2020 och behöver justeras upp.

70 000

510 Vård- och omsorgsboende Säbo app Äskande som förvaltningen vill prioritera. 246 000

511
HSL 

Utökning  1 sjuksköterska, 1 EC,  1 AST 

tjänst.
Äskande som förvaltningen vill prioritera.

2 450 000

Totalt verksamhetsutökningar 12 755 000



Vård och 

omsorgsnämnden 

internbudget 2021 - 

Arbetsmaterial

Förklaring till färgkodning:
Grönt bidrar till summan av 

kostnadssänkningar.

 Ljusblått bidrar till summan av 

verksamhetsutökningar.
Gult bidrar till summan av intäktssänkningar

Grått bidrar till 

summan av 

intäktsökningar.

Verksamhet Verksamhetsområde Typ av verksamhet Beskrivning

Budget 2021 jmfrt 

med budget 2020

510
Vård- och omsorgsboende

Minskad hyresintäkt

Justering för avveckling platser Vidablick och Ågårdsbo. Samt justering 

för hög budget tidigare 1 666 000

Totalt intäktssänkningar 1 666 000

500
Förvaltningsövergripande

Återsökning moms för "dold" moms Ökad intäkt med anledning av privat aktör Attendo. -1 047 000

509

Hemtjänst

Hemtjänst intäkt

Förändring intäkt  hemtjänst, dagvård, distributionsavgift samt larm. 

Halvårseffekt för ökad hemtjänstavgift från 190 kr till 220 kr ingår här 

med 150 000 kr. -1 218 000

Totalt intäktsökningar -2 265 000

Totalt ovan omdispositioner 4 085 000

Förändring budgetram 2020 (exkl tilläggsanslag/lönerevision och 

kapitalkostnader) -7 915 000

Statsbidrag (belopp ej fastställt) 12 000 000

Att bespara 0
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Utgivare: Vård- och omsorgsförvaltningen 

Gäller från: 2021-01-01, * gäller från 2020-04-01 

Antagen ÄFVON: 2021-02-24 

Antagen KF: 2019-10-31 § 313 XXX §313 

Avgifter och kostnader vård- och omsorgsförvaltningen 2020 2021 

Prisbasbelopp 2020 2021 
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) 47 300 47 600 kr 

Maxtaxa/högkostnadsskydd 

Högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enl. SoL 
Debiterad kostnad för mat & hyra betraktas inte som avgift och räknas inte in i maxtaxan. 

2125 2138 
kr/mån eller 90 % 
av avgifts- 
utrymmet 

Avgifter/kostnader ordinärt boende 

Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av 

Hemtjänst 190 220 kr/timme VON/KF 

Trygghetslarm 
264 266 kr/mån 
Extra larm knapp till make/maka: 105 106 kr/mån 

VON/KF 

Matdistribution 

Kostnader för måltider debiteras enligt gällande författnings- 
samling ”Taxa för måltidsverksamhet” 

TFKN/KF 

10 kr/portion tillkommer för leveransavgift VON/KF 

Dagvård för personer med 
demenssjukdom 

26,50 27 kr/dag för resor till och från dagvården VON/KF 

22,50 23 kr/frukost VON/KF 

Kostnader för lunch debiteras enligt gällande författnings- 
samling ”Taxa för måltidsverksamhet” 

TFKN/KF 

Avlösning, fler än 24 h Timtaxa hemtjänst VON/KF 

Avgifter/kostnader vård- och omsorgsboende 

Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av 

Hemtjänst/omvårdnad Maxtaxa, 2125 2138 kr/mån eller 90 % av avgiftsutrymmet VON/KF 

Kost 

-Den som är självständig i sin
mathållning kan välja bort mat- 
abonnemang.
-På demensavdelningar finns
endast matabonnemang 1
-På Backens vård- och omsorgs- 
boende kan endast
matabonnemang 2 tecknas

Matabonnemang 1 

= frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål. 
Kostnader för måltider debiteras enligt gällande författnings- 
samling ”Taxa för måltidsverksamhet”. 

TFKN/KF 

Matabonnemang 2 = lunch. 

Kostnader för måltider debiteras enligt gällande författnings- 
samling ”Taxa för måltidsverksamhet”. 

TFKN/KF 

Lunch för gäster med biståndsbeslut. 

Kostnader för lunch debiteras enligt gällande  

författningssamling ”Taxa för måltidsverksamhet”. 

TFKN/KF 

Trygghetslarm 0 kr, ingår i hemtjänst/omvårdnadsavgiften VON/KF 

Avgifter/kostnader korttidsvistelse 

Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av 

Hemtjänst/omvårdnad 70 71,26 kr/dygn VON/KF 

Kost 
Kostnader för måltider debiteras per dygn enligt gällande för- 
fattningssamling ”Taxa för måltidsverksamhet” 

TFKN/KF 

Trygghetslarm 0 kr, ingår i hemtjänst/omvårdnadsavgiften VON/KF 

Avgifter/kostnader hälso- och sjukvård (HSL) 

Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av 

Besök/delegerad insats HSL 
För barn & ungdomar utgår ingen 
avgift t.o.m. det år man fyller 19 år 

100 kr/besök *, max 200 kr/månad * 
VON/KF 

KF = Kommunfullmäktige, VON= Vård- och omsorgsnämnden, TFKN = Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

AVGIFTER VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Bilaga 4
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Information och tillämpning gällande avgifter och kostnader 

Vård och omsorg - avgifter 
Avgifterna inom vård- och omsorg, som beslutas av vård- och omsorgsnämnden (VON) 
/kommunfullmäktige (KF) 

 Avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet, vilket liksom vid eventuella 
ändringar vad gäller lag om förbehålls belopp 

 Beslut om den årliga justeringen fattas av VON 

 VON bestämmer datum för ändringen 

 Övriga ändringar hänskjuts till KF 

 

Avgifter för vård- och omsorg regleras i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. I lagen 
regleras vilken den högsta avgift som kommunerna får ta ut. 

 

Hälso- och sjukvård - avgifter 

Avgiften för kommunal hälso- och sjukvård omfattas av det kommunala högkostnadsskyddet, max- 
taxan. 
För personer som bor på vård- och omsorgsboende ingår hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. 
Ingen avgift för barn och ungdom till och med det år man fyller 19 år. 

 

Måltider - kostnader 

Alla kostnader för måltider beslutas av kostenheten/Kommunfullmäktige (KE/KF). Gällande kostnader 
för måltider anges i författningssamlingen ”Taxa för måltidsverksamhet”. 

 

Debitering 

Hemtjänst/omvårdnadsavgift debiteras från och med den dag man erhåller hemtjänst. Om insatser 
endast ges en gång varannan vecka så debiteras hel eller halv avgift första månaden, beroende på 
när första insatsen ges. Debitering sker en månad i efterskott, med undantag av hyror som debiteras i 
förskott. Förfallodag är den siste varje månad. 

 
Retroaktiva debiteringar kan ske när inkomstuppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud 
vid kontroll befinns vara felaktiga. Retroaktiva debiteringar, upp till tre månader, kan ske när inkomst- 
uppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud vid kontroll befinns vara felaktiga. 

 

Reducering 
Reducering av hemtjänst/omvårdnadsavgift sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid för- 
anmält uppehåll av hemtjänst om hemtjänstinsatser skulle ha utförts under denna period. 
 
Vid sjukhusvistelse, föranmäld annan frånvaro eller vid bortfall av enstaka insatser ska utfört antal 
timmar understiga det antal timmar som utgör maxtaxa, för att reducering av avgiften ska göras. 
 
Maxtaxa = Gräns för antal timmar för reducering.   
 Timpris 
 
På vård och omsorgsboende görs endast avdrag på mat abonnemang vid sjukhusvistelse och för 
lunch vid föranmäld annan frånvaro.  
 
Reducering av kostnad för matabonnemang sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid för- 
anmält uppehåll av hemtjänst och matabonnemang. 

 

Avgiftsutrymme 
Formel för beräkning av avgiftsutrymmet: 

 
Nettoinkomster (= inkomster efter skatt) 
+ Bostadstillägg/bidrag 
– Förbehållsbelopp 
– Boendekostnad  

= Avgiftsutrymme 
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Om avgiftsutrymmet blir 0 kr eller visar på ett underskott (= negativt avgiftsutrymme) så debiteras inga 
avgifter. 
Om den enskilde inte når upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen, kan han/hon efter ansökan 
få rätten till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen prövad. 
Avgiftsutrymmet räknas normalt om en gång varje år samt när det sker förändringar av aktuella 
inkomster, boendekostnader, hemtjänstnivå eller av förbehållsbeloppets storlek. Förändringarna 
skall vara av varaktig karaktär. 

 

Den enskilde eller dess ombud är skyldigt att lämna upplysningar om sådana varaktiga förändringar 
som kan påverka avgiftsutrymmet. 

 

Inkomster 

Som avgiftsgrundande inkomst räknas: 
1. Skattepliktiga inkomster samt 
2. Ej skattepliktiga inkomster av 

 Utländska inkomster (t.ex. pensioner eller invalidförmåner) 

 Studiebidrag (bidragsdelen) 

 Stipendier till den del som överstiger 3 000 kr/månad 

 Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag, särskilt vuxenstöd) 

 Underhållsbidrag för vuxna 

 Familjebidrag 

 Äldreförsörjningsstöd 

 

3. Följande räknas också som inkomst 

 Bostadstillägg för pensionärer (BTP) 

 Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP) 

 Bostadsbidrag till barnfamiljer (BoB). 
 

Inkomsthämtning 

Uppgifter om allmän pension, änkepension, tjänstepension och inhämtas. Den enskilde skall 
informeras om detta. Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner samt överskott av kapital lämnas av 
den enskilde genom kopia av senaste deklarationen. 

 
Överskott av kapital skall gälla för året före det år för vilket hemtjänstavgiften beräknas. En gång om 
året sker en allmän omprövning av avgifterna med tillämpning av ändrade basbelopp, 
skattebestämmelser, inkomst och förmögenhetsuppgifter. 

 

Om den enskilde trots påminnelse ej lämnar in aktuella inkomstuppgifter kommer beslut om 
avgiftsutrymme att fattas utan hänsyn till individuella uppgifter. Detta innebär att ingen hänsyn till 
inkomster tas och maxtaxa debiteras. 

 
Beträffande egna företagare och andra för vilka det är svårt att beräkna årsinkomst, så skall man ta 
hänsyn till den förvärvsinkomst den enskilde kan antas komma att få under de närmaste 12 
månaderna, fördelade med lika belopp per månad. 

 

Inkomster för sammanboende makar i såväl ordinärt som särskilt boende 

Registrerade partners är att jämställa med makar. 
 

Om den enskilde är gift eller registrerad partner ska inkomsterna läggas samman och därefter fördelas 
med hälften på vardera maken eller partnern som grund för att bestämma avgiftsunderlagets storlek. 
Om den ena maken/makan bor på särskilt boende räknas vårdavgiften på det sätt som är mest 
fördelaktigt för dem båda. 

 

Sammanslagning av inkomster gäller ej ”sambo” då det inte finns någon lagstadgad underhålls-
skyldighet mellan dem. Dock skall samma förbehållsbelopp som för makar tillämpas eftersom de har 
ge- mensamma hushållskostnader. Boendekostnaden delas. 
Övriga sammanboende t.ex. syskon eller föräldrar och vuxna barn räknas som ensamstående i av- 
giftshänseende. Boendekostnader delas. 
 
 



Ronneby Kommun AVGIFTER VÅRD- OCH 

OMSORGSNÄMNDEN 

Sida 4 av 6 

 

 

 
 

 

Förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp + den faktiska boendekostnaden. 
 

Minimibelopp 
Minimibeloppet är de pengar som ska täcka normala kostnader för personliga behov och övriga nor- 
mala levnadskostnader och skall täcka normalkostnader för följande poster: 

 
 
 

Livsmedel Dagstidning Hemförsäkring Förbrukningsvaror 
Kläder och skor Telefon Öppen hälso/sjukvård Möbler 
Hygien TV-avgift Tandvård Husgeråd 
Fritid Hushållsel Läkemedel Resor 

 

Kostnaden för livsmedel (råvaror) beräknas till 1780 1791 kr/månad för år 2020 2021 och ingår 
som schablon i minimibeloppet. Uppräkningen av schablon för livsmedel kopplas till 
procentökningen av prisbasbeloppet. 

 

Förbehållsbeloppets nivå/mån: 
 Ensamstående Makar/sambo 

65 år och äldre 
En tolftedel av 135,46 % av 
prisbasbeloppet 

En tolftedel av 114,46 % av 
prisbasbeloppet 

19-64 år 
En tolftedel av 135,46 % av 
prisbasbeloppet +10% 

En tolftedel av 114,46 % av 
prisbasbeloppet +10% 

 
Höjning av förbehållsbeloppet 
Under vissa förutsättningar kan förbehållsbeloppet fastställas till ett högre belopp om den enskilde på 
grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. 
Behovet skall vara varaktigt och utgångspunkten skall vara att merkostnaden uppgår till minst 200 kr i 
månaden. 

 
Omständigheter som ger rätt till förhöjt förbehållsbelopp är: 

 Fördyrade kostnader för mat när man har regelbunden matdistribution, regelbundet köper ma- 
ten i särskilda boende eller om man genom biståndsbeslut regelbundet äter på dagcentraler 
eller servicehus. 

 Fördyrade reskostnader (t.ex. arbets- eller sjukresor) 

 Kostnad för god man 

 Underhållsskyldighet för barn 

 Övrigt efter individuell prövning 

 Distributionsavgift för huvudmåltid 
 

Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte förbehållsbeloppet. 
 

Boendekostnader 

Aktuell hyra ska kunna styrkas. 
 

Boendekostnader i egen fastighet beräknas enligt gällande regler för bostadstillägg för pensionärer 
(BTP). 

 

Bostadstillägg (BTP och SBTP) samt bostadsbidrag (BoB) räknas som inkomst. 
Den enskilde eller dess ombud skall upplysas om möjligheten att söka detta. 
Hjälp med ansökan skall kunna erhållas. 

 
Fastighetsavgiften utgör en del av boendekostnaden och beräknas enligt skatteverkets regler. 

Vid beräkningen tas skuldräntor på fastigheten endast upp med 70 % av sitt värde. 

Pensionsmyndighetens föreskrift (2014:11), om uppskattning av kostnader för en bostads-
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uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad, gäller vi beräkning av 
kostnader för uppvärmning, driftskostnader (driftskostnader = vatten och avlopp, sophämtning, 
underhåll och försäkringar) och kostnader för en bostads hushållsel som ingår i den avtalade hyran, 
vid hyrd bostad. 

 
Där BTP-schablonen inte täcker faktiska uppvärmningskostnader (värme inkl. varmvatten) godkänns 
faktiska kostnader mot uppvisande av verifikation. 

 

Dubbla boendekostnader 

Den som flyttar till särskilt boende kan under högst tre månader få kompensation för dubbla boende- 
kostnader. Kompensation sker genom bidrag till den lägre av de två boendekostnaderna. Detta under 
förutsättning att den enskildes förmögenhet inte överstiger två basbelopp. 
Som förmögenhet räknas bankmedel, aktier, obligationer, fordringar samt fritidsbostad. Däremot ingår 
ej den senaste permanentbostaden. 
Ansökan sker på särskild blankett. 

 

För längre tid än tre månader, upp till högst sex månader, kan individuell prövning göras av Äldre- 
nämnden 

 

Övrigt 
Uttag av faktiska kostnader för hemtjänstinsatser 
Kommunens faktiska kostnader för lämnade hemtjänstinsatser uttages när insatserna på grund av 
skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring, skall bekostas av annan än den som erhåller 
dessa insatser. 

 

Överklagande 

Avgiftsbeslut 
Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess ombud genom förvaltningsbesvär (16 kap. 3§ 
SoL) 

 
Detta kan överklagas: 

 Den fastställda avgiften 

 Avgiftsändring 

 Beräkning av avgiftsunderlaget och boendekostnad 

 Förbehållsbeloppets storlek 

 

Överklagat beslut skickas till: 
Ronneby Kommun 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
372 80 Ronneby 

 

Taxesystemet 

Beslut om taxesystem fattas av Kommunfullmäktige. 
Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen (13 kap. KL) 



Ronneby Kommun AVGIFTER VÅRD- OCH 

OMSORGSNÄMNDEN 

Sida 6 av 6 

 

 

 
 
 
 

Information om behandling av personuppgifter 

Följande information lämnas med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR): 
I och med att Ni ansöker om bistånd inom äldreomsorgen i Ronneby Kommun så kommer Era 
lämnade personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är nödvändiga för att vi skall 
kunna administrera och handlägga Ert ärende enligt gällande lagstiftningar i Socialtjänstlagen (SoL) 
Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). 

 
Vi hämtar uppgifter om Er inkomst från: 
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan om allmänna pensioner och bostadstillägg/bidrag. 
Riksskatteverket (RSV) om taxerade inkomster och över/underskott av kapital. 

 
Er folkbokföringsadress samkörs en gång i veckan med befolkningsregistret. 

 

Ni har rätt att, efter skriftlig begäran få information om vilka av Era personuppgifter som behandlas hos 
oss. 

 
För rättelse av personuppgifter, kontakta: 
Avgiftshandläggare 
tel. 0457-61 84 88 
tel. 0457-61 77 11 

 

Personuppgiftsansvarig är: 

Vård- och omsorgsnämnden 
Stadshuset 
372 80 Ronneby 

 

Dataskyddsombud för Ronneby kommun är: 
Therese Jigsved 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
Telefon: 0472-39 10 00 


