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Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(8) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-05 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, kl. 09.00-10.45 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Bo Johansson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen onsdagen den 2018-12-12 kl. 11.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 172-175 
 Herman Persson  

 Ordförande 

  

 
Sune Håkansson (RP) 

 

 Justerare 

  

 
Bo Johansson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-05 

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-13   

Datum då anslaget tas ned 2019-01-04 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, Stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 
Herman Persson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson (RP), Ordförande 
Anders Lund (M), 1:e vice ordförande 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Ingrid Carlsson (M) 
Susanne Petersson (C) 
Johannes Chen (-) 
Johnny Håkansson (S) 
Ally Karlsson (V) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Tomas Lund (SD) 
Sandra  Bergkvist (SD) 
Lindis Ohlsson (S) 

Tjänstgörande ersättare Christer Åkesson (S) för Monika Lindqvist (S) §§ 172-175 

Övriga närvarande  

Ersättare Rickard Evaldsson (M) 
Ulla Samuelsson (C) 
Laila Andersson (L) 
Börje Johansson (S) 
Carina  Aulin (SD) 
Yvonne  Olsson (SD) 
 

Tjänstemän Catherine Persson, förvaltningschef 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Herman Persson, nämndsekreterare 
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Ärendelista 

§ 172 Dnr 2018-000001 739 4 
Val av justerare .................................................................................. 4 

§ 173 Dnr 2018-000004 739 5 
Aktuellt i verksamheten 2018 ............................................................. 5 

§ 174 Dnr 2018-000234 730 6 
Förslag till beslut om ombyggnation av Ålycke vård- och 
omsorgsboende ................................................................................. 6 

§ 175 Dnr 2018-000233 730 8 
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§ 172 Dnr 2018-000001 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Bo Johansson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 173 Dnr 2018-000004 739 

Aktuellt i verksamheten 2018 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om händelse som inträffade på kvällen, 

tisdagen den 2018-12-04. 

En brukare, boende på Vidablick serviceboende påträffades drunknad i 

närheten av boendet på kvällen, tisdagen den 2018-12-04. Brukaren brukade 

enligt personalen ta kvällspromenader men alltid vara tillbaka före klockan 

19.00.  

Då brukaren inte var tillbaka i vanligt ordning togs kontakt med anhöriga 

och polis, mannen påträffades senare drunknad.  

Enhetschef fanns i beredskap och gick även i tjänst. Enhetschefen fick stöd 

av verksamhetschef och förvaltningschef. 

Företagshälsovård står nu i beredskap för stöd till personalen, såväl akut som 

på längre sikt. 

Förvaltningschefen hade under natten kontakt med äldrenämndens presidie 

och informerade även kommunalrådet och chefen för kommunens 

kommunikationsenhet. 

Utredning ska nu tillsättas för att utvärdera om verksamheten följt rutiner, 

förvaltningschefen har i nuläget inga indikationer på att så inte skett.  

Pressinformation kommer att meddelas nämnden via mail. 

 

      

Beslut 

 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen 
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§ 174 Dnr 2018-000234 730 

Förslag till beslut om ombyggnation av Ålycke vård- 
och omsorgsboende   

 

Sammanfattning  

Vid tid för utskick av handlingar i ärendet föreligger inte underlag från 

Ronnebyhus AB gällande bl. a förslag till hyresavtal och beräkning av 

kommande lägenhetshyror för hyresgäster. 

 

Mot bakgrund av det kan förslag till beslut i nuläget inte presenteras. 

 

Kompletterande beslutsunderlag med förnyad tjänsteskrivelse planeras, 

under förutsättning att underlag erhålls, att tillställas äldrenämnden i 

kompletterande utskick eller för delning vid sammanträdet. 

Ronnebyhus AB har i diskussioner som hållits med Ålyckegruppen hävdat 

att priset för ombyggnationen i nuläget är 49 miljoner kr varav Ronnebyhus 

ska stå för 7 miljoner för tidigare uteblivet innehåll. Ordförande Sune 

Håkansson (RP) ställer en fråga om denna fördelning finns dokumenterad, 

Anders Lund (M) svarar att den inte finns dokumenterad.  

Bedömning 

Vid tid för utskick av handlingar i ärendet föreligger inte underlag från 

Ronnebyhus AB gällande bl. a förslag till hyresavtal och beräkning av 

kommande lägenhetshyror för hyresgäster. 

 

Mot bakgrund av det kan förslag till beslut i nuläget inte presenteras. 

 

Kompletterande beslutsunderlag med förnyad tjänsteskrivelse planeras, 

under förutsättning att underlag erhålls, att tillställas äldrenämnden i 

kompletterande utskick eller för delning vid sammanträdet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Bo 

Johansson (S), Tomas Lund (SD), Carina Aulin (SD) och Susanne Petersson 

(C). 
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Yrkanden 

 Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att återremittera ärendet till 

förvaltningen i syfte att återkomma med kompletterande information och 

fördjupade bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna 

avseende ombyggnation av Ålycke utifrån nya beräkningar från Ronnebyhus 

AB.     

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande 

yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen i syfte att 

återkomma med kompletterande information och fördjupade bedömningar 

avseende de ekonomiska förutsättningarna avseende ombyggnation av 

Ålycke utifrån nya beräkningar från Ronnebyhus AB. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen 

Äldreförvaltningen 
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§ 175 Dnr 2018-000233 730 

Uppsägning av hyreskontrakt, Folkparksvägen 14 
(Parkdala) 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen föredrar ärendet muntligt.  

Något beslut i ärendet kan inte tas före beslut om ombyggnation av Ålycke 

vård- och omsorgsboende är taget.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att återremittera ärendet till 

äldrenämndens sammanträde den 2018-12-12.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande 

yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet till äldrenämndens 

sammanträden 2018-12-12. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen 

Äldreförvaltningen 

 


