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§ 35

Dnr 2020-000011 739

Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Ordförande Anders Lund (M) ämnar lyfta fråga angående val av representant
från Sverigedemokraterna till LOV-gruppen.
Ingrid Carlsson (M) ämnar lyfta fråga angående nattpatrullen under Övriga
frågor.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med
tilläggen att ordförande Anders Lund (M) ämnar lyfta fråga angående val av
representant från Sverigedemokraterna till LOV-gruppen och Ingrid
Carlsson (M) ämnar lyfta fråga angående nattpatrullen under Övriga frågor.
________________
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§ 36

Dnr 2020-000013 739

Val av justerare
Annette Rydell (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justering sker den 29 april 2020.
________________
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§ 37

Dnr 2020-000061 040

Anslagsförbrukning
Sammanfattning
Tf Förvaltningschef Carina Ringtun och Jane Wennerdahl-Nilsson föredrar
ärendet.
Föreligger anslagsförbrukning för Vård- och omsorgsnämndens
verksamheter för perioden januari-20 enligt bilaga.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (S).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Bilaga 1: Anslagsförbrukning mars
Exp:
Ekonomienheten
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§ 38

Dnr 2020-000085 730

Rutin för personuppgiftsincident
Sammanfattning
Kommundirektören antog under 2018 en rutin för hur kommunkoncernen
ska hantera personuppgiftsincidenter. I början av mars 2020
aktualitetsprövades rutinen samt undergick viss revidering.
Syftet med att ha en sådan rutin är att alla som arbetar inom
kommunkoncernen ska veta hur man dels identifierar en
personuppgiftsincident och dels veta vilka åtgärder som behöver vidtas. Ett
centralt moment är att rutinen får spridning i kommunkoncernen.
Nämnden bör därför dels notera till protokollet att rutinen delgivits nämnden
och dels ge förvaltningschefen ett tydligt uppdrag att sprida rutinen på bästa
sätt inom den egna förvaltningen.
Förslag till beslut
- Att Förvaltningschefen ges i uppdrag att sprida rutinen på lämpligt sätt
inom förvaltningen med syfte att öka kunskapen om hur den enskilde
medarbetaren ska kunna identifiera och hantera en personuppgiftsincident.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Annette Rydell (S).
Yrkanden
Annette Rydell (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att
delgivningen noteras 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 ge förvaltningschefen i uppdrag att
sprida rutinen på lämpligt sätt inom förvaltningen med syfte att öka
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kunskapen om hur den enskilde medarbetaren ska kunna identifiera och
hantera en personuppgiftsincident.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera delgivningen till protokollet.
________________
Exp:
T f förvaltningschef, Carina Ringtun
Kommunjurist, Mathias Kågell
Kommunjurist, Julia Brorsson
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§ 39

Dnr 2020-000056 739

Seniordagen 2020
Sammanfattning
Seniordagen är planerad till vecka 44, med anledning av Covid-19 föreligger
fråga om förvaltningen ska planera för att genomföra Seniordagen som
planerat.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S) och
Susanne Petersson (C).
Yrkanden
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att planering för Seniordagen 2020 ska fortgå enligt plan.
Propositionsordning
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att planering för Seniordagen 2020 ska
fortgå enligt plan.
________________
Exp:
Sylvia Syster, Maria Sibbesson
Kommunala pensionärsrådet
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§ 40

Dnr 2020-000077 739

Omställning vård- och omsorgsboende
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen fick 2020-02-26 i uppdrag av nämnden att
planera för omställning inför Attendos öppnande.
Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren arbetat med och tagit beslut
gällande behovsprognos och boendeplanering. I detta skede behövs beslut
gällande omställning för att balans mellan utbud och behov ska råda.
På kort sikt bedöms det finnas ett överskott av platser. Ett antal tänkbara
alternativ för att få balans mellan utbud och efterfrågan presenteras.
På lång sikt bedöms det bli ett underskott av platser. Ett antal tänkbara
alternativ för att få balans mellan utbud och efterfrågan presenteras.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta vilka boenden/vård- och
omsorgsboendeplanser som ska avvecklas på kort sikt för att balans mellan
behov och utbud ska råda i kommunen samt att nogsamt följa utvecklingen
av behov och utbud gällande vård- och omsorgsboendeplatser i kommunen
och under hösten 2020 följa upp boendeplaneringen för att vid behov ta
ytterligare beslut gällande omställningar.
Bedömning
Vid vård-och omsorgsnämndens sammanträde 2020-02-26 fick förvaltningen
i uppdrag att planera för omställning inför Attendos öppnande.
Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren arbetat med och tagit beslut
gällande behovsprognos och boendeplanering.
2018-04-18 § 50 presenterades underlag ”Framtida behov – inför
boendeplanering”, vilken låg till grund för de beslut som fattades i ärendet.
2019-12-18 § 191 togs beslut om uppföljning av behovsprognos och förslag
till boendeplanering.
Omställning av platser kräver ett kontinuerligt arbete som nogsamt följer
boendeplanering och utvecklingen i hela kommunen. Det finns pågående
ärenden som inte hanteras eller ägs av vård- och omsorgsnämnden men som
påverkar nämndens och förvaltningens planeringsförutsättningar.
Ärenden som är aktuella i kommunen och som bedöms vara av vikt för
nämndens planering är exempelvis detaljplan för Lindebo, exploatering
södra Johannishus samt markanvisning del av Svenstorp.
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Utgången av ovan nämnda ärenden är avgörande för vård- och
omsorgsnämndens planeringsförutsättningar gällande vård- och
omsorgsboenden/platser.
Behov och omställning på kort sikt
Sensommar 2020 – bedömt behov samt förväntat utbud
Behov enligt beslutad
318
behovsprognos
Kommunal regi
297
Privat regi (Attendo 36 platser 36
from 2020-07-15)
Överskott
+ 15 (cirka)
2020/2021 - bedömt behov samt förväntat utbud
Behov enligt beslutad
behovsprognos
Kommunal regi
Privat regi (oklart när Attendo
förväntas erbjuda 54 platser)
Överskott

318
297
54
+ 33 (cirka)

En minskning med ca 30 platser i kommunal regi bedöms behövs för att
behov och utbud ska vara i balans (under förutsättningar att Attendo öppnar
54 platser).
Tänkbara alternativ för få balans mellan utbud och efterfrågan på kort sikt:
•
Avveckla Ålycke (14 platser, varav 7 demens och 7 somatik)
Eftersatt renovering
Små boenden är driftsekonomiskt dyra
Hyresavtal gäller tom 2021-06-30, förlängning 3 år med 9
månaders uppsägning.
•
Omvandla Backen till trygghetsboende (14 platser, samtliga
somatik)
Små boenden är driftsekonomiskt dyra
Boendet är ej optimalt utformat för att vara ett vård- och
omsorgsboende (exempel: Ej överblickbara lokaler. Lokalerna är ej
anpassade för personer med exempelvis demenssjukdom eller kognitiva
svårigheter. Den enskilde måste gå ut för att ta sig till matsalen och
gemensamhetslokalen. Endast matabonnemang 2 kan tecknas)
Hyresavtal gäller tom 2021 -06-30, förlängning 3 år med 9
månaders uppsägning
•
Avveckla Ågårdsbo (37 platser, varav 10 psykiatri och 27
demens)
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Överetablering i centrala Ronneby
Hyreskontrakt gäller tom 2020-12-31, förlängning 5 år med 12
månaders uppsägning.
Budget 2020
Boende
Ålycke
Backen
Ågårdsbo

Antal lägenheter vårdoch omsorgsboende
14
14
37

Hyra
2 444 000 kr
2 112 000 kr
3 130 000 kr

Faktorer att ta hänsyn till:
•
Information hämtat från ”Guiden till vård och omsorg vid
demenssjukdom, Svenskt Demenscentrum 2018”: För en person med
demenssjukdom kan en flyttning innebära mycket stora påfrestningar. Det
gäller när en person på grund av sin sjukdomsutveckling eller sociala
situation måste flytta från sitt hem till särskilt boende och även vid flyttning
mellan särskilda boenden. Demenssjukdomens
påverkan på bland annat minne, orienteringsförmåga och tankeförmåga kan
försvåra flyttningen på många sätt. Sjukdomssymtomen kan göra det svårare
att lära sig hitta i en ny miljö vilket kan skapa otrygghet och förvirring.
•
Vid alternativet Backen + Ålycke (14+14):
o
Omställningen bör inte generera 28 omflyttningar. Detta då
flera av de boende på Backen (14) generellt har ”mindre” omvårdnadsbehov
(enbart somatik) och därmed bedöms kunna bo kvar i sin lägenhet med
biståndsbeslut om hemtjänst istället.
o
På Ålycke finns 7 platser med inriktning demens (och 7 platser
med inriktning somatik).
o
Hyresavtal löper ut 2021-06-30
•
Vid alternativet Ågårdsbo (37):
o
Omställningen genererar 37 omflyttningar
o
På Ågårdsbo finns 27 platser med inriktning demens och 10
platser med inriktning psykiatri.
o
Hyresavtal löper ut 2025-12-31
Behov och omställning på längre sikt
Utifrån förutsättningarna att ca 30 platser avvecklats, enligt ovan, och att
Attendo öppnar 54 platser:
2025 - bedömt behov samt förväntat utbud

Justerandes sign
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Behov enligt beslutad
behovsprognos
Kommunal regi
Privat regi (Attendo)
Underskott

339
Ca 267
54
- 18 (cirka)

2030- bedömt behov samt förväntat utbud
Behov enligt beslutad
behovsprognos
Kommunal regi
Privat regi (Attendo)
Underskott

399
Ca 267
54
- 78 (cirka)

Ett ökat behov av platser bedöms finnas, vilket leder till att ett tillskott av
platser behövs i kommunen för att utbud och efterfrågan ska vara i balans.
Tänkbara alternativ för att få balans mellan utbud och efterfrågan på lång
sikt:
•
Nytt boende i Johannishus (ärende ”Framtida exploatering av
södra Johannishus”)
Förslaget innefattar 36 platser vård- och omsorgsboende.
Johannishus med omland, Listerby och östra kusten är ett
område som bedöms ha ett ökat behov av platser i vård- och omsorgsboende.
Enligt uppgift från exploateringschef Anna Hinseäng:
Detaljplan pågår, klar våren 2021. Inget avtal med någon entreprenör ännu.
Avtal kan slutas under hösten -20. Markanvisning. Kanske byggstart 2022,
klart 2023.
•
Utbyggnad av Lindebo (ärende ”Förslag till yttrande avseende
ny detaljplan för Hoby 1:73 m.fl. (Lindebo), Bräkne Hoby i Ronneby”)
Enligt ärendet möjliggörs en utbyggnad av Lindebo med 30-40
lägenheter
Bräkne Hoby/Järnavik är ett område som bedöms ha ett ökat
behov av platser i vård- och omsorgsboende.
•
Nytt boende i Bräkne Hoby (ärende ”Markanvisning del av
Svenstorp 20:1)
Storlek/antal lägenheter anges inte i ärendet.
Komplement till Lindebo eller ersättning?
Bräkne Hoby/Järnavik är ett område som bedöms ha ett ökat
behov av platser i vård- och omsorgsboende.
Enligt uppgift från exploateringschef Anna Hinseäng:
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Markanvisning gjord och marken är bokad. Drevviken har fått positivt
förhandsbesked till bygglov. Bygglovet inte klart innan sommaren
(troligtvis). Byggstart början av 2021, klart 2022 (ca 1 års byggtid)
Planering av omställning
Omställning av boenden kräver god framförhållning och är ett arbete som
kräver noggrann planering. Ställningstaganden och/eller beslut gällande
personal, vårdtagare/hyresgäster kommer behöva fattas.
Alla boenden har olika förutsättningar. Planering av omställning kan
påbörjas först efter att beslut är tagna om vilka boenden som blir aktuella,
detta då omställningsplaneringen måste göras utifrån de specifika
boendenas/boendets förutsättningar.

•
•

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
vilka boenden/vård- och omsorgsboendeplanser som ska avvecklas på kort
sikt för att balans mellan behov och utbud ska råda i kommunen.
att nogsamt följa utvecklingen av behov och utbud gällande vård- och
omsorgsboendeplatser i kommunen och under hösten 2020 följa upp
boendeplaneringen för att vid behov ta ytterligare beslut gällande
omställningar.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Börje Johansson (S),
Annette Rydell (S), Christer Hallberg (S), Christer Åkesson (S),
Yrkanden
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att
-

Vård- och omsorgsnämnden ger Vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att ställa om delar av Vidablick och att samråda med
socialförvaltningen för att efterforska intresse för uthyrning av
lokalerna

-

nämnden nogsamt ska följa utvecklingen av behov och utbud gällande
vård- och omsorgsboendeplatser i kommunen och under hösten 2020
följa upp boendeplaneringen för att vid behov ta ytterligare beslut
gällande omställningar.

Annette Rydell (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att erforderliga åtgärder vidtas för att omvandla
Backens Vård- och omsorgsboende till trygghetsboende från och med 202101-01.
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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.
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Annette Rydells (S)
yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden avslår detsamma.
Omröstning begärs och följande beslutsordning fastställs:
De som önskar bifalla Annette Rydells (S) yrkande röstar ja.
De som önskar bifalla Anders Lunds (M) yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges fem (5) ja-röster
och sju (7) nej-röster varefter ordföranden finna att Vård- och
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförande Anders Lunds (M)
yrkande.
Namn

Nej

Anders Lund (M)

X

Susanne Petersson (C)

X

Annette Rydell (S)

X

Ingrid Carlsson (M)

X

Rickard Evaldsson (M)

X

Marianne Thorell (L)*

X

Christer Hallberg (S)*

X

Christer Åkesson (S)

X

Börje Johansson (S)

X

Mohammed Teeti (V)

X

Sandra Bergkvist (SD)

X

Yvonne Olsson (SD)*

X

Totalt
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att
-

ge Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ställa om delar av
Vidablick och att samråda med socialförvaltningen för att efterforska
intresse för uthyrning av lokalerna

-

nämnden nogsamt ska följa utvecklingen av behov och utbud gällande
vård- och omsorgsboendeplatser i kommunen och under hösten 2020
följa upp boendeplaneringen för att vid behov ta ytterligare beslut
gällande omställningar.

Reservation
Annette Rydell (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget
yrkande.
Christer Hallberg (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette
Rydells (S) yrkande.
Christer Åkesson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette
Rydells (S) yrkande.
Börje Johansson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette
Rydells (S) yrkande.
Mohammed Teeti (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
Annette Rydells (S) yrkande.
________________
Exp:
T f förvaltningschef, Carina Ringtun
T f Verksamhetschef vård- och omsorgsboende, Kerstin Persson Gren
Utvecklingssamordnare, Susanna Sturesson
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§ 41

Dnr 2020-000092 534

IT-policy - Remiss
Sammanfattning
Ronneby kommun har ett förslag på ny IT-policy, som Vård- och
omsorgsnämnden ska ta ställning till. I förslaget finns en mening under
rubriken Sociala medier; ”Sociala medier ska inte användas under
arbetstid”. Tveksamt som den skrivningen är förenligt med det sätt vi
använder sociala medier idag i samhället. Föräldrar med barn i förskola och
skola kommunicerar via social medier med personal på förskolor och skolor
under dagtid. Sjukvården och tandvården använder också sociala medier
vilket kan vara viktigt att kunna hantera under dagtid. Användning av social
medier under arbetstid ska inte missbrukas, men att förbjuda det är inte
förenligt med ett modernt samhälle. Det är en ledningsfråga att styra upp
användningen av sociala medier så det inte påverkar arbetet.
Bedömning
Att IT- policyn godkänns med ändring av texten ” Sociala medier ska inte
användas under arbetstid” till Sociala medier ska användas sparsamt under
arbetstid.
Förslag till beslut
Att vård- och omsorgsnämnden godkänner IT-policyn med ändring i texten
under rubriken Sociala medier från ”Social medier ska inte användas under
arbetstid” till Sociala medier ska användas sparsamt under arbetstid.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S),
Annette Rydell (S), Mohammed Teeti (V),
Yrkanden
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

-

texten under rubriken ”Sociala medier” bör ändras till: ”Sociala medier
ska inte användas för personligt bruk under arbetstid.”

-

Vård- och omsorgsnämnden har inget övrigt att erinra.
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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
-

texten under rubriken ”Sociala medier” bör ändras till: ”Sociala medier
ska inte användas för personligt bruk under arbetstid.”

- Vård- och omsorgsnämnden har inget övrigt att erinra.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
T f förvaltningschef, Carina Ringtun
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§ 42

Dnr 2020-000086 739

Forskning- och utvecklingsavtal mellan Region
Blekinge och kommunerna
Sammanfattning
FoU-avtalet för perioden 2020-01-01—2020-12-31 är beslutad i
regionstyrelsen, vilket innebär att alla parter har fattat beslut gällande avtalet.
Avtalet omfattar kommunens socialtjänst och angränsande områden inom
hälso- och sjukvård. Avtalet presenteras i bilaga ”Avtal om FoUverksamhet”.
Verksamhetsberättelse gällande FoU-avtalet 2019 presenteras i bilaga,
”UTKAST Verksamhetsberättelse FoU-avtalet 2019”.
Verksamhetsplan gällande FoU-avtalet 2019 presenteras i bilaga,
”Verksamhetsplan FoU 2019”
Bedömning
Det så kallade FoU-avtalet, ”Avtal om FoU-verksamhet”, är ett avtal tecknat
mellan parterna Region Blekinge, Karlskrona kommun, Ronneby kommun,
Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun och Olofströms kommun.
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och
utvecklingsverksamhet (FoU) och omfattar kommunens socialtjänst och
angränsande områden inom hälso- och sjukvård. Ledningsgruppen för
ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och ansvarar för
inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelse FoU-avtalet 2019
Verksamhetsberättelsen 2019 redovisar pågående arbete och aktiviteter inom
ramen för länets FoU-avtal samt resursfördelning och ekonomiredovisning.
Den Verksamhetsberättelsen för 2019 ska behandlas av LSVO 2020-04-24.
”UTKAST Verksamhetsberättelse FoU-avtalet 2019” presenteras i bilaga.
Denna utkast-version är näst intill klar, enligt representanter på BKC är det
endast någon ordalydelse som kan komma att ändras. Den slutgiltiga
versionen presenteras i LSVO i april.
Verksamhetsplan FoU-avtalet 2020
Det finns en verksamhetsplan 2020 inom ramen för FoU-avtalet mellan
länets fem kommuner och Region Blekinge, för kommunens socialtjänst och
angränsande områden inom hälso- och sjukvård. Aktiviteterna i
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verksamhetsplanen har utarbetats utifrån det övergripande syftet i FoU-avtal
2020. Verksamhetsplanen beslutades i LSVO 2020-01-10. Se bilaga,
”Verksamhetsplan FoU 2020”.
FoU-avtal 2020
Kommunfullmäktige i Ronneby kommun godkände FoU-avtalet för 202001-01—2020-12-31 under förutsättning att samtliga länets kommuner
respektive regionfullmäktige fattar motsvarande beslut. Enligt inhämtad
uppgift från representant för Blekinge kompetenscenter (BKC) fattade
regionstyrelsen beslut om FoU-avtalet 2020-02-12, vilket innebär att alla
parter har fattat beslut gällande avtalet. Se bilaga ”FoU-avtal 2020”.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås ta informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Annette Rydell (S).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Utvecklingssamordnare, Susanna Sturesson
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§ 43

Dnr 2020-000113 739

Redovisning av rehabärenden
Sammanfattning
Antal rehabiliteringsärenden i Vård- och Omsorgsnämnden, tidigare
Äldrenämnden 2019. Redovisningen är antal ärenden och kostnaderna för
insatser av Företagshälsan.
Bedömning
Man kan se att det förebyggande arbetet gällande olika sjukskrivningar inte
är det bästa. Målet är att förebygga mera för att slippa dyra insatser för
sjukskriven personal. Anledningen till detta kan vara brist på tid, kunskap
och rutiner för hur vi hanterar tidiga sjukskrivningar. Det krävs ett stort stöd
från HR i dessa frågor, som kan vara svåra att hantera arbetsrättsligt.
Förvaltningen arbetar för att personalen ska kunna arbeta utan att bli
sjukskriven längre tid. Det finns dock begränsningar i vad arbetsgivaren kan
och får ibland, vilket gör att vi alltid kommer att behöva Företagshälsans
insatser.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S),
Christer Åkesson (S) och Mohammed Teeti (V).
Yrkanden
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden
återremitterar ärendet till förvaltningen för att tillsammans med
personalenheten återkomma med tydligare redovisning på nästkommande
sammanträde.
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 återremittera ärendet till
förvaltningen för att tillsammans med personalenheten återkomma med
tydligare redovisning på nästkommande sammanträde.
________________
Exp:
T f förvaltningschef, Carina Ringtun
HR-specialist, Magdalena Espenkrona
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§ 44

Dnr 2020-000109 101

Remiss - Ändring av riktlinjer när förtroendevalda och
anställda erbjuds förmåner
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har beretts möjlighet att inkomma med yttrande
gällande förslag till ändring av riktlinjer när förtroendevalda och anställda
erbjuds förmåner. Remissvar ska inkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott genom mail till stadshuset@ronneby.se (Dnr. 2020/171) senast
30 april 2020.
Bedömning
Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra gällande förslaget
”Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner”
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta yttra följande:
Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra gällande föreliggande förslag
gällande ”Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner”.
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 har inget att erinra gällande föreliggande förslag
gällande ”Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner”.
________________
Exp:
Utvecklingssamordnare, Susanna Sturesson
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 45

Dnr 2020-000110 730

Verksamhetsuppföljning 2019
Sammanfattning
Uppföljning av verksamhet som bedriv av kommunen samt privata utförare
har genomförts enligt antagen riktlinje. Sammanställning över 2019 års
uppföljning presenteras i bilagan.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att ta informationen till protokollet
Bedömning
Uppföljning av verksamheten 2019 har genomförts enligt ”Riktlinjer för
äldreförvaltningens uppföljning av verksamhet som bedrivs av kommunen
samt privata utförare”. Årlig redovisning ska ske april-juni.
Uppföljning har gjorts utifrån tre perspektiv: avtal, individ och verksamhet.
Vid äldrenämndens sammanträde i juni 2019 presenterades en ”delrapport”
gällande två av perspektiven: avtal och verksamhet.
I bifogad bilaga presenteras en sammanställning över 2019 års uppföljning.
Samtliga tre perspektiv finns redovisade.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att ta informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S) och
Mohammed Teeti (V).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet
________________
Exp:
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell
Utvecklingssamordnare, Susanna Sturesson
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§ 46

Dnr 2020-000096 730

Uppräkning av ersättning för LOV vård- och
omsorgsboende
Sammanfattning
Enligt förfrågningsunderlag för LOV vård och omsorgsboende, ska
dygnsersättningen fastställas årligen att gälla från den 1 januari. Eftersom
denna ersättning ej är uppräknad sedan 2017 så föreligger behov av
uppräkning enligt tabellen nedan.
Uppräkning LOV-ersättning vård- och omsorgsboende.
Uppräkning LOV ersättning för särskilt boende 2020
Ny ersättning 2020
Ersättning 2017
Privat regi Kommunal regi Privat regi
Somatik
1867
1263
1704
Demens
2059
1497
1869
Tomrum
355
20
345
Parboende/somatik
1205
812
1107
Parboende/demens
1323
921
1330

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen:
-

Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vårdoch omsorgsboende 2020.

Bedömning
Enligt förfrågningsunderlag för LOV vård och omsorgsboende, ska
dygnsersättningen fastställas årligen att gälla från den 1 januari. Eftersom
denna ersättning ej är uppräknad sedan 2017 så föreligger behov av
uppräkning enligt tabellen.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen:
-

Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vårdoch omsorgsboende 2020.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen:
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-

Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vårdoch omsorgsboende 2020.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden föreslår
Kommunfullmäktige:
-

Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vårdoch omsorgsboende 2020.

Propositionsordning
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige:
-

Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och
omsorgsboende 2020.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
LOV-samordnare, Annette Timan
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§ 47

Dnr 2020-000048 739

Månadsrapport- placeringssystem till vård- och
omsorgsboende
Sammanfattning
Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och
omsorgsboende.
Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2020-04-14 är 12
personer.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet
Bedömning
Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och
omsorgsboende.
Rapporten avser redovisade antal 2020-04-14:
Antal personer som väntar på placering

12

Antal av de ovanstående 12 personerna:
-

Som ännu inte fått ett skäligt erbjudande om placering

3

-

Som vistas på kortidsverksamheten

1

-

Som väntar på somatisk boende

9

-

Som väntar på demensboende

3

-

Där kommunen vid rapportens skapande riskerar vitesföreläggande 0

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.
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Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
LOV-samordnare, Annette Timan
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§ 48

Dnr 2020-000112 730

Anhörigvårdare
Sammanfattning
LOV-samordnare Annette Timan lämnar information i ärendet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S),
Annette Rydell (S) och Rickard Evaldsson (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att då verksamheten inte kan säkerställa kvaliteten på anhörigvård erbjuds
istället för hemvårdsbidrag hemtjänst. Aktiva ärenden ska fasas ut.
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden uppdrar
till förvaltningen att ta fram rutiner enligt dessa riktlinjer.
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 då verksamheten inte kan säkerställa
kvaliteten på anhörigvård erbjuds istället för hemvårdsbidrag hemtjänst.
Aktiva ärenden ska fasas ut.
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram rutiner
enligt dessa riktlinjer.
________________
Exp:
Förvaltningschef, Carina Ringtun
LOV-samordnare, Annette Timan
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§ 49

Dnr 2020-000015 739

Aktuellt i verksamheten

•

Sammanfattning
Frånvaro rapporteras in dagligen, verksamhetens frånvaro har hittills inte
avvikit markant från normalläge.

•

Krisledningsstaben hjälper förvaltningen med att samordna kommunal
personal för att kunna utföra serviceinsatser. Utbildningen står
socialstyrelsen för och är webbutbildad (basal hygien osv). Förvaltningen
rapporterar hur mycket personal man kan tänkas behöva och hur många som
behövs i beredskap

•

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är högst involverad i arbetet kring Covid19.

•

Verksamhetscheferna har startat en Covid-19 grupp som träffas tre gånger i
veckan med enhetschefer och personal som anmält sig som frivilliga för att
arbeta med smittade personer.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S),
Mohammed Teeti (V) och Christer Åkesson (S).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen
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§ 50

Dnr 2020-000017 739

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras:
-

Attestantslista, Vård- och omsorgsnämnden 2020-04-06

-

Biståndsbeslut till och med mars 2020

-

Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor

-

Beslut om förbud av besök på särskilda boenden

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).
Beslut
________________
Exp:
Lena Tingdahl, Vård- och omsorgsförvaltningen
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§ 51

Dnr 2020-000018 739

Skrivelser, cirkulär, m.m.
Sammanfattning
Följande skrivelser, cirkulär, m.m. föreligger inför sammanträdet:
Protokollsutdrag KF 2020-03-26 § 101 Tillämpningsanvisningar Avgifter
HSL
Skrivelse från MSB: Ny föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i
samhällsviktig verksamhet
Delegationsbeslut från Vaggeryds kommun, Västerviks kommun, Norrtälje
kommun, Nynäshamns kommun, Arjeplogs kommun om begränsning av
omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i respektive kommun.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 52

Dnr 2020-000021 739

Övriga frågor
Sammanfattning
Carina Aulin (SD), som ingår i LOV-gruppen är sjukriven, ny representant
behöver därför väljas. Yvonne Olsson (SD) föreslås väljas.
Ingrid Carlsson (M) lyfter fråga angående nattpatrullen: Dagpersonalen
sköter deras schemaläggning, ingen är med dem på natten för att se hur det
fungerar. De är inte nöjda med situationen, förnatten fungerar hjälpligt men
vårdtagare kan inte få önskade tider på grund av ständiga förseningar till
följd av larm. Detta leder till stress, känsla av sårbarhet och otillräcklighet.
Förvaltningen noterar och medtar synpunkterna.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Sandra Bergqvist (SD)
och Annette Rydell (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Yvonne Olsson (SD) väljas att ersätta
Carina Aulin (SD) som representant i LOV-gruppen.
Propositionsordning
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Yvonne Olsson (SD) väljs att ersätta
Carina Aulin (SD) i LOV-gruppen.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i övrigt notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Annette Timan, LOV-samordnare
Carina Aulin, Sverigedemokraterna
Yvonne Olsson, Sverigedemokraterna
Verksamhetschef, Ann-Helen Erwing
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VÅRD OCH oMSoRGSNÄMNDEN
Intäkter
Taxor och avgifter

LOV hemtjänst egen regi
Avgifter hemtjänst
Avgifter larm
Hyror
Projektintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader

Lokalkostnader
LOV köp av hemtjänst
-varav LOV egen regi
-varav LOV extem regi

Larm
Tekniska hjälpmedel
Betalningsansvar
Inhyrd personal
Projektkostnader
Övriga kostnader

Summa Kostnader

-l

-12 192

-t

343 316
37 787
9s 489

9t

Intemränta

487

4 003
3 350

t2 s06
0

960
705
27 767
s21 880

t

Avskrivningar

748

-18 612
-2 503
-3 878
-131 733

(&r.4 ltf

2 754

tl

420
50
360

I

zsl

25,11Vo

17,91Yo

33,s2%
24,50Vo

25,45Vo

25,24%

24,68%

0
0

r2t

0

27 962

4 512

16,14%

s00 380

123 983

24,78%

768

2 569

515

20,05%

114

149

30

20,13Vo

329

24,84o/o

392029

RESULTAT

0

9

26,28Vo

375755

93
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Bokslut2019 Budget2020 NIar2020
roo

ivÄvrnns o STYRELSEvERKSAMH

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader

I

199
90

1 110
94

187
5

5,32Yo

Summa Kostnader

I

289

1204

192

15,9504

RESULTAT

|

289

|

192

15,e5%

5OO

204

16,85%

VÅRD OCH OMSORGSFÖRV

Intäkter
Taxor och avgifter
Övriga intäkter

-632
-92

0

0

0

Summa intäkter

-724

0

-103
-103

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader

9 l3s

l0

486

2 341
t2 624

2270
t99
2 468

23

95

9

9,471o

2

9

I

11,11%

787

t2 728

375

18,66%

0

-140

9

-6,430Ä

Summa intäkter

0
-239
-239

-140

-12

8,570/o

Kostnader
Personalkostnader

4 524

4 601

382

390

95 489

92 697

9t

487

4 003
0

238

353

100 633

98 091

48

48

5

4

Summa Kostnader

3

3sl

t2

Avskrivningar
Intemränta

lt

RESULTAT

283

2

22,080Ä

8,s0%
19,55%

501 MYNDIGHETSKONTOR
Intälcter

Taxor och avgifter
Övriga intäkter

Lokalkostnader
LOV köp av hemtjåtnst
-varav LOV egen regi
-varav LOV extern regi
Betalningsansvar
Övriga kostnader

Summa Kostnader
Avskrivningar
Intemränta

RESULTAT

100

r'{r.a tft

447

.t.,

I

158

25j7%
25,730/o

92 697

97
23 849
22 875

0

974

50

0

0,00%

98

003

25

24,87%

24,68Vo

87

24,65Yo

tgl

25,68Vo

12

25,00%
25,00%

25192

2s,71%

vÅnn ocH oMsoncsNÄvrxnnx
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502 VOLYM/KVAL/FORBATR
Intäkter
Taxor och avgifter

-19
0

0

0

Övriga intäkter
Summa intäkter

0

0

-19

0

0

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader

I

0

0

t42

Summa Kostnader

143

250
2s0

0

RESULTAT

124

250

0

-2 503

0

-t2t

0

508 FINANSIERADE PROJEKT
Intäkter

Projektintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

0

0

0

-2 503

0

-t2r

70s

0

l2t

0
705

0

0

0

t2t

798

0

0

-91721

-90 s97

-22887

Kostnader
Projektkostnader
Övriga kostnader

Summa Kostnader

RESULTAT
LOV hemtjänst vht 509
Intåikter
LOV hemtjänst egen regi
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader

Summa Kostnader

RESULTAT

ug,a ilf

-t

25,26%

-165
-91 886

0

_20

-90 s97

-22 907

25,28%

89 725

86 398

23 006

26,63%

182

0

0

5 637

4 199

95 544

90 597

3 6s8

0

36s

32,51%

24371

26,90%

1

I

464

vÅnn ocH oMsoRcsxÄruNnnN
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Bokslut 2019

Budget2020 Mar

2020

Ovrigt vht 509
Intäkter
Taxor och avgifter

LOV hemtjänst egen regi
Avgifter hemtjiinst
Avgifter larm
Hyror
Övriga intäkter
Summa intäkter

-270
-76

0

-28

0

0

-8162
-1748

-7 821
-t 750

-2306
-450

25,71%

-85
-91

-86
-140
-9 797

-21

24,42Vo

-10 431

29,481o

-10

7,14%

-2 816

28,740/o

Kostnader
Personalkostnader

Lokalkostnader
Larm
Övriga kostnader
Summa Kostnader

30 952
2 140
2 124
4 159
39 375

29 591
2257
2272

7 496

25,33%

522

23,13%

557

24,52%

4 714
38 834

690

14,64%

9 266

23,86%

354

557

103

'18,490Ä

26

34

7

20,59%

Avskrivningar
Internränta

29324

RESULTAT
510 SÄRSKILT BOENDE
Intäkter
Taxor och avgifter

Avgifter hemtjänst
Hyror
Övriga intäkter
Summa intäkter

0
-4 030
-18 s27
-2 628
-25 185

29628

-175
-4 415
-19 382

6

560

22,14a/o

0

0,00%

-993

22,49%

-3 465

17,88%

-s06

22,62%

-4963

18,94%

162 210
33 037
482
9 018
204 747

41 248
8 371

25,43%

103

2't37%

I 820

-2237
-26209

Kostnader
Personalkostnader

Lokalkostnader

173 981

34

101

Larm

1

226

Övriga kostnader
Summa Kostnader

8l9t
217 498

I

Avskrivningar
Internränta

RESULTAT

193

&,.< il{

291
77

681

I

104

12,24Vo

50827

24,82%

375
20

20,60Vo

98

180 456

25,34!o

46

259

20,41Vo

25,63%

vÅRD ocH oMsoRGsNÄMNDEN
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stt HÄt so o sJUKv, xonrnnuxsrör
Intäkter
Taxor och avgifter

-82

Avgifter hemtjänst

0

Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader

Lokalkostnader
Inhyrd personal
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internränta

-75

8

l5

0

0,00%

-s66
-648

-210
-600

-64
-56

30,48To

24 385

23 877
667
360

6 033
170

25,27%

0

0,00%

5 t62

'17,32Vo

674

960
5 052

-10,67%

9,33%

25,49%

31 071

30 066

894
7 096

40

38

t3

34,21%

a
J

J

I

33,33%

30467

RESULTAT

-3

29507

7

054

23,60%

23,91o/o

520 REHABILITERINGSENHET

Intäkter
Övriga intäkler
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader

Lokalkostnader
Tekniska trjälpmedel
Övriga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar

-97

0
0

-221

8979

10 319

2 209

21,41%

308
12 506

306
420
1 020
23 06s

78
1 983

25,49%

79s
22 s89
11

Intemränta

I

22s03

RESULTAT
530

-97

lt

-221

l8l
4 450
a

1l
I
23077

J

17,75Vo
19,29o/o

27,27vo

0

4

233

UTBILDNING USK, ÄN

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader

435

91

0

t12

811

0

Summa Kostnader

547

902

0

RESULTAT

547

902

0

ufu.Zilt

17,36Vo

18,34%

