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Äldrenämnden 
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1(23) 

Sammanträdesdatum 

2017-01-18 
 

 

  
 
Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30-15.40, ajournering för fika 14.20-14.40. 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Johnny Håkansson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, måndag 2017-01-23 kl. 10.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-14 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Sune Håkansson (RP) 

 

 Justerare 

  

 
Johnny Håkansson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2017-01-18 

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-23   

Datum då anslaget tas ned 2017-02-15 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, 
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson (RP), Ordförande 
Anders Lund (M), 1:e vice ordförande 
Susanne Petersson (C) 
Johannes Chen (-) 
Johnny Håkansson (S) 
Lindis Ohlsson (S) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Tomas Lund (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Rickard Evaldsson (M) tjänstgör istället för Ingrid Carlsson (S) 
Christer Åkesson (S) tjänstgör istället för Bo Johansson (S) 
Agnetha Wildros (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S) 
Börje Johansson (S) tjänstgör istället för Ally Karlsson (S) 
Laila Andersson (L) tjänstgör istället för Sandra Bergkvist (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Ulla Samuelsson (C) 
Monia Svensson (RP) 

Tjänstemän Torill Skaar Magnusson, äldrechef, §§ 3-14 
Helen Ahlberg, verksamhetschef, §§ 1-14 
Rebecca Welander, verksamhetschef, §§ 8-14 
Helena Revelj, stadsarkitekt, § 2 
Kristina Eklund, planarkitekt, § 2 
Lena Jacobsson, anhörigsamordnare, § 2 
Christoffer Svensson, nämndsekreterare, § 1-14  
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§ 1 Dnr 2017-000004 739 

Val av justerare och justering av sammanträdestider för 
februari månad  

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) önskar flytta det planerade sammanträdet 

2017-02-15 till 2017-02-16, samt att sammanträdet den 16/2 förläggs till ett 

heldagssammanträde med start 08.30.   

 

Johnny Håkansson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar: 

- att sammanträdet för februari månad flyttas till torsdagen 2017-02-16 och 

förläggs till en heldag.  

- att godkänna dagordningen samt att utse Johnny Håkansson (S) till att 

jämte ordförande justera protokollet. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2016-000164 730 

Återkoppling avseende  förslag till ny översiktsplan för 
Ronneby kommun 

Stadsarkitekt Helna Revelj och planarkitekt Kristina Eklund föredrar 

ärendet.  

Sammanfattning 

 Miljö- och byggnadsförvaltningen driver arbetet med att ta fram en ny 

översiktsplan för kommunen. I översiktsplanen beskrivs hur mark, vatten 

och bebyggelse ska planeras, tas tillvara och utformas i Ronneby kommun i 

framtiden. Tidshorisonten sträcker sig till ár 2035. 

 

Arbetet bygger på ett brett deltagande av såväl tjänstemän och politiker inom 

kommunen som av kommunens medborgare. 

 

Under januari och februari 2016 har vardera nämnd fått en introduktion till 

arbetet med översiktsplanen med en beskrivning av vad en översiktsplan är 

och hur arbetet med översiktsplanen planerats. 

 

Representanter från vardera nämnd deltog den 23/2-2016 i en workshop. På 

workshopen diskuterades representanternas syn på översiktsplanens 

inriktning och kommunens visioner för framtiden. Som grund presenterades 

både befintligt underlagsmaterial inom kommunen och synpunkter som 

inkommit under en initial bred medborgardialog. Diskussionerna mynnade i 

en mängd idéer som därefter sattes 

Samman till tre framtidsbilder för kommunen. Framtidsbilderna har 

godkänts av styrgruppen och är ledande för arbetet med översiktsplanen. 

 

Under våren och hösten har en arbetsgrupp med representanter från 

kommunens förvaltningar och bolag arbetat med strategier för att uppnå 

framtidsbilderna genom den framtida mark och vattenanvändningen samt att 

omsätta detta till geografiska förslag och utvecklingsinriktningar. 

 

Under oktober och november 2016 fick vardera nämnd en genomgång av de 

stora dragen i det material som tagits fram dittills inom arbetet med 
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översiktsplanen. Med det som grund ber vi nu er inom nämnderna att 

diskutera vilka behov ni ser inom Ert nämndsområde på lång sikt, kopplat till 

kommunens mark- och vattenanvändning. Det är viktigt att nämndernas 

kunskaper om behov inom kommunen får utrymme inom planen. 

 

Tjänstemän som arbetar med översiktsplanen medverkar vid 

nämndssammanträdet för att bistå diskussionen med information om arbetet 

med översiktsplanen. Nämnden har möjlighet att framföra ytterligare behov 

som bör beaktas i översiktsplanen fram t.o.m. den 27/2-2017. Materialet 

kommer att bearbetas för att slutföra samrådshandlingen för översiktsplanen. 

 

Den 20/3-2017 är nämndens representanter välkomna till en avstämning där 

samrådshandlingen diskuteras innan beslut om samråd senare tas av 

styrgruppen. 

 

Ett förslag till översiktsplan planeras vara färdigt att skickas ut på samråd i 

mars 2017. Under samrådstiden finns möjlighet för samtliga som bor och 

verkar i kommunen att lämna synpunkter på förslaget. Därefter görs en 

Samrådsredogörelse av inkomna synpunkter och förslaget revideras och 

färdigställs innan det ställs ut på nytt. Efter utställningen kan översiktsplanen 

antas av kommunfullmäktige. Detta beräknas ske i början av 2018.  

Bedömning 

Ytterligare information och material återfinns på hemsidan och följande 

adress, http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/oversiktlig-

planering/ny-oversiktsplan-for-ronneby/. 

Förslag till beslut 

Äldrenämndens föreslås besluta att notera ärendet till protokollet.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), ledamot Sylvia Edwinsson (MP), Monia Svensson (RP) 

samt tjänstgörande ersättare Agnetha Wildros (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att äldrenämnden som svar på 

återrapporteringen av arbetet med översiktsplanen överlämnar en skrivelse 

(till detta protokoll bifogad bilaga 1).  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar: 

- att notera ärendet till protokollet. 

- att som svar på återrapporteringen av arbetet med översiktsplanen 

överlämna skrivelsen framställd av ordföranden, till detta protokoll bifogad 

bilaga 1.  

________________ 

Exp: 

Helna Revelj, stadsarkitekt, miljö- och byggnadsförvaltningen 

Kristina Eklund, planarkitekt, miljö- och byggnadsförvaltningen  
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§ 3 Dnr 2016-000226 001 

Remiss: Komplettering - ny grafisk profil i Ronneby 
Kommun (organisation) 

Utvecklingssamordnare Susanna Sturesson lämnar följande beslutsförslag.  

Sammanfattning  

Begäran om remissyttrande kommer från Kommunikationsenheten. 

Informationsenheten har arbetat fram en ny grafisk profil för Ronneby 

Kommun, vilken presenterades på Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-

07. Efter beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterades sjätte att-

satsen i beslutsförslaget till samtliga kommunala förvaltningar och nämnder. 

Sjätte att-satsen lyder som följer: ”- att föreslå till Kommunstyrelsen att 

besluta att kommunala verksamheter som använder egen logotyp går över till 

att enbart använda Ronneby kommuns nya logotyp inom två år, dock senast 

2019-01-01”  

Bedömning 

Äldreförvaltningen har ingen egen logotyp utan använder endast kommunens 

gemensamma logotyp. Med bakgrund av detta har äldreförvaltningen inte 

något att erinra mot förslaget.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att inte ha något att erinra mot förslaget.  

 

Deltar i debatten  

I debatten deltar ledamot Sylvia Edwinsson (MP) samt tjänstgörande 

ersättare Agnetha Wildros (S) 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget samt att anta 

ovanstående som sitt remissvar till kommunstyrelsen.  

________________ 

Exp: 

Heike Rosenquist, Informationsansvarig, kommunikationsenheten 
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§ 4 Dnr 2016-000228 730 

Remiss: Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunen har mottagit en statlig utredning ”Ordning och reda i välfärden” 

(SOU 2017:78), vilken är ett betänkande från Välfärdsutredningen. Ett 

yttrande ska sammanställas och tillställas kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Utredningen i sin helhet är på ca 900 sidor och Äldrenämnden har blivit 

tilldelad att behandla vissa kapitel som berör verksamheten: 

1.1 Förslag till lag (2018:000) om valfrihetssystem 

(Författningsförslag) 

7.5 Sammanfattning och slutsatser (Effekter och kvalitet inom 

välfärden) 

14 Behovet av ett flexibelt regelverk för socialt 

ansvarstagande, kvalitet och mångfald 

21 Samverkan med idéburen sektor 

23 Konsekvenser av förslaget 

 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig 

finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att 

säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är 

avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till 

den verksamhet där de uppstått. 

Utredningen analyserar och ser över de regelverk som i dag används när 

privata aktörer anförtros att utföra välfärdstjänster. Det handlar om 

regelverket för upphandling och lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Översynen syftar bl.a. till att lämna förslag om hur regelverken kan förenklas 

och göras mer flexibla och om hur de kan ändras för att förbättra 

förutsättningarna för idéburna aktörer. Utredningen har även haft i uppdrag 

att utreda om kapitalförsörjningsproblem utgör ett inträdes- eller 

tillväxthinder för sådana aktörer.  

Bedömning 

Utifrån betänkandet från Välfärdsutredningen framkommer ingenting som 

föranleder äldrenämnden att opponera sig mot förslaget. 
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Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att godkänna ovanstående förslag till 

yttrande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), ledamot Tomas Lund (SD) samt tjänstgörande ersättare 

Agnetha Wildros (S). 

Yrkanden 

Alliansen lämnar genom Anders Lund (M) ett skriftligt yrkande om att 

äldrenämnden som svar på internremiss: Ordning och reda i välfärden (SOU 

2016:78), med hänvisning till bifogad bilaga 2, föreslår ”att Ronneby 

kommuns svar på remissen ska vara att utredningens förslag inte bör 

genomföras”.   

 

Socialdemokraterna yrkar genom Agnetha Wildros (S) bifall till 

tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att äldrenämnden bifaller Anders Lunds (M) yrkande.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

JA-röst för bifall till Alliansens och Anders Lunds (M) yrkande. 

NEJ-röst för bifall till Socialdemokraternas och Agnetha Wildros (S) 

yrkande.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll, bifogad bilaga A, 7 

(sju) JA-röster och 6 (sex) NEJ-röster, varefter ordförande finner att 

äldrenämnden beslutar i enlighet med Alliansens och Anders Lunds (M) 

yrkande.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att avge remissvar i enlighet med bifogad bilaga 2 

samt föreslå kommunstyrelsen att Ronneby kommuns svar på remissen ska 

vara att utredningens förslag inte bör genomföras. 

_______________ 

Exp: 

Sanja Gojkovic, jurist, kommunledningsförvaltningen  
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§ 5 Dnr 2017-000001 730 

Remiss: Kommunens syn på behovet av att etablera ett 
hospice i Blekinge län samt intresse av delfinansiering 
av detsamma 

Utvecklingssamordnare Susanna Sturesson lämnar följande beslutsförslag.  

Sammanfattning  

Landstingsstyrelsen beslutade 12 december 2016 att återremittera motionen 

”Landstinget bör initiera och utreda möjligheten till att etablera Hospice i 

länet” (Dnr 2015/00305). I samband med återremittering önskas svår från 

kommunerna i länet om hur respektive kommun ser på behovet att etablera 

ett hospice i länet och om det finns föreligger det då ett intresse av att 

delfinansiera denna verksamhet med övriga kommuner i länet och 

landstinget. 

Ronneby kommun har fyra vårdplatser och en trygghetsplats på ”Höstsol”, 

vilket är kommunens egen hospiceverksamhet. ”Höstsol” är beläget på vård- 

och omsorgsboendet Vidablick i centrala Ronneby 

Ronneby kommun planerar att skapa ett palliativt vårdteam, detta för att 

vårdtagarna i större utsträckning ska kunna bo kvar och vårdas i hemmet 

Bedömning 

Ronneby kommun har inget behov av hospiceverksamhet utöver den egna 

verksamhet och därmed heller inget intresse i att delfinansiera en 

hospiceverksamhet med övriga kommuner i länet och landstinget.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att godkänna ovanstående förslag till 

yttrande.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Anders Lund (M), ledamöterna Tomas 

Lund (SD), Johannes Chen (-) samt tjänstgörande ersättare Laila Andersson 

(L). 
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anta ovanstående förslag till remissvar. 

________________ 

Exp: 

Ronny Pettersson, Utredare, Planeringsenheten, Landstinget Blekinge 
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§ 6 Dnr 2016-000203 730 

Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter 
för äldrenämnden 2017 

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har fått i uppdrag av äldrenämnden att presentera ett nytt 

förslag till författningssamling med uppdaterade taxor för 2017 (bilaga 1). 

Författningssamling från 2016 presenteras som jämförelsematerial i form av 

bilaga 2.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att: 

Anta nytt förslag till författningssamling i enlighet med bilaga 1.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till ny författningssamling, taxor och 

avgifter för äldrenämnden 2017, till detta protokoll bifogad bilaga 3.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2016-000081 730 

Rapportering av Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ 
och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL samt beslut 
enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, till IVO 
för år 2016.  

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

IIII, 2016, att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta ta informationen till protokollet.  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 8 Dnr 2016-000087 730 

Återrapportering samt uppföljning av vidtagna åtgärder 
avseende beslut från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) avseende tillsyn av nattbemanning vid särskilda 
boendet Olsgården, Ronneby 

Verksamhetschef Rebecca Welander föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har enligt sammanträdesprotokoll 2016-11-16 §129 fått i 

uppdrag av äldrenämnden att återkomma med en uppföljning av vidtagna 

åtgärder utifrån beslutad handlingsplan (bilaga till sammanträdesprotokoll 

2016-11-16).  Handlingsplanen är framtagen efter IVO´s beslut avseende 

tillsyn av nattbemanning vid särskilda boendet Olsgården (äldrenämndens 

diarienr: 2016/87).  

Bedömning 

Utifrån handlingsplanen är nuläget följande: 

  

- Den 15 januari är alla nya rekryteringar på plats. Det innebär att 

nattbemanningen är utökad från fyra till fem tjänster per natt, vilket innebär 

totalt tre nya tjänster. Dessa tjänster har under rekryteringsperioden tillsatts 

med vikarier.  

 

- Rutin för hur man hanterar dubbelbemanning på demensboendena är 

utformad och implementerad. Rutinen innebär att en demensavdelning aldrig 

lämnas obemannad.  

 

- Ny rutin för överrapportering mellan dag- och nattpersonal är utformad och 

implementerad.  

 

- Till ca 90 % är vårdtagarnas nattliga insatser införda i 

genomförandeplanerna. Man kommer fortsatt arbeta med utvecklingen av 

dokumentationen gällande nattinsatser tillsammans med 

dokumentationsombuden.  
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- Vecka 3 planeras för information av inkontinensskydd av konsult och 

sjuksköterska till personalen på demensboendena. Individuell 

inkontinensbedömning är en förutsättning för att skapa individanpassade 

insatser på natten som styrs av individens behov och inte personalens rutiner.  

 

- Egenkontroll i form av uttag av larmlistor har inte genomförts då nya larm 

är installerade och varken enhetschefer eller larmansvariga i dagsläget har 

tillgång till de nya programmen. Detta löses under vecka 3.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Anders Lund (M), ledamöterna Lindis 

Ohlsson (S) samt Johnny Håkansson (S).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(23) 
2017-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr 2017-000005 739 

Anslagsförbrukning 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar kort och övergripande om 

årsbokslutet för 2016. En fullständig presentation delges ledamöterna på 

sammanträdet i februari.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt tjänstgörande 

ersättare Agnetha Wildros (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen  

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(23) 
2017-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 2017-000006 739 

Skrivelser, cirkulär m.m.  

 

Sammanfattning 

  

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

 Föranmälan från arbetsmiljöverket om möte med anledning av 

planerad inspektion av första linjens chefer inom vård och omsorg 

(Dnr: 2017-000020 730 ÄN) 

 Rapport från Sydarkivera angående arkivinspektion Ronneby 2016-

12-09, äldreförvaltningen (Dnr: 2016-000186 730 ÄN).  

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-15 

§ 426. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(23) 
2017-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr 2017-000007 739 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kund nr. 

23488) 

 Biståndsbeslut för perioden 2016-12-01 – 2016-12-31. 

 Attestantlista äldrenämnden per 2017-01-01  

 Namnteckningsprov 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisade delegationsbeslut till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Lena Tingdahl, äldreförvaltningen  

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(23) 
2017-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 2017-000008 739 

Aktuellt i verksamheten  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson ger information om aktuellt i 

verksamheten. 

Sammanfattning  

Informationen berör: 

 Kommande inspektion av arbetsmiljöverket. Se delgivningen ställd 

till äldreförvaltningen (Dnr: 2017-000020 730 ÄN). 

 Temadag för äldrenämnden 22/2, arbete med budget 2018-2019 samt 

plan 2020-2021. 

 Samtal med Ronnebyhus angående ombyggnation av Ålycke. 

 Uppdrag från kommunfullmäktige om att presentera en plan för nya 

vård- och omsorgsplatser i Hallabro. 

 

Tjänstgörande ersättare Börje Johansson (S) ställer en fråga om planerade 

trygghetsboende i Kallinge varefter äldrechef Torill Skaar Magnusson svarar 

att samtal sker med Ronnebyhus.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), ledamöterna Tomas Lund (SD), Johannes Chen (-), Lindis 

Ohlsson (S),tjänstgörande ersättare Börje Johansson (S), Laila Andersson 

(L), Agnetha Wildros (S) samt ersättare Monia Svensson (RP). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen. 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(23) 
2017-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2017-000009 739 

Information om kurser, konferenser m.m.  

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser, konferenser m.m.  

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(23) 
2017-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 2017-000010 739 

Övriga frågor  

 

Sammanfattning  

Föreligger inga övriga frågor vid dagens sammanträde.  

________________ 

 



Bilaga A 
Tillhör äldrenämndens protokoll 2017-01-18 §4 

Omröstningslista för äldrenämnden 
Datum: 2017-01-18 
Ärende: § 4 

Namn: Parti Funk §4 §4 § 
Ja Nej avs 
L7) (6) 

Sune Håkansson RP Ordf.
X 

Anders Lund M 1:e V 
ordf. X 

S 2:e v 
Christer Åkesson ordf.

X
M 

Rickard Evaldsson
X 

Susanne Petersson C
X 

Johannes Chen KD
X 

.I I 
. 

i 

. S 
Agnetha Wildros X 
Johnny Håkansson S

X 
Lindis Olsson S

X 
Sylvia Edwinsson MP

X
V 

Börje Johansson S X 
Tomas Lund SD

X 
SD 

Laila Andersson L X 

Signatur/justering



Êïmga l âgrgkxålåpv KOMMUN AMNDEN 
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Översiktsplanen Diarienr Diarieplan "magma 
2o1e//44 iso ÂN poängterar behovet av beslut angående den befolkni gsprogno , sun n. 

skall följa. ÄN betonar de stora skillnaderna, i relevanta årsklasser, mellan SCB:s 
prognos (som KS antog under 2016) och Thyréns prognos. ÄN behöver ha 
prognoserna uppdelade på geografiska områden. Därtill behövs prognoser för 
olika åldersgrupper, där åldrarna 80-84, 85-89. 90-94 samt 95+ är de viktigaste. 

ÄN menar att det behövs tillgänglig mark för Trygghetsboende i nära nog varje 
tätort. Trygghetsboendena kan vara en mötesplats för våra äldre med bl.a. 
möjlighet till att få äta huvudmålet där. 

Då antalet äldre förväntas öka starkt, i synnerhet från år 2020, måste det finnas 
tomtmark tillgänglig för Vård- och omsorgsboende. ÄN har uppdrag från kf att 
förbereda byggande i Hallabro. 

Generellt sett gäller att nya bostäder underlättar kvarboende i egen bostad. ÄN 
menar att den äldres valfrihet är viktig. En del vill bo i en "normal" bostad, 
andra föredrar Trygghetsboende eller Vård- och omsorgsboende. Trenden har, 
under senare år, varit att det har blivit allt färre icke-dementa på våra Vård- och 
omsorgsboende. 

SH 

J} ce;
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_ „ Dumm Handelsefl) Rem iss: manenr A 

Zölé/za V’ Ordning och,,£§da..i 

Det är viktigt att se Äldrenämndens arbete från brukarens perspektiv. Då är det avgörande att 
kvaliteten iverksamheten är hög, i vilken Organisationsform verksamheten bedrivs är inte det 
viktigaste. Alliansen ser positivt på en mångfald av utövare och valfrihet för den enskilde brukaren. 

Utredaren konstaterar att det inte finns ett självklart förhållande mellan de resurser som ställs till 
förfogande och faktisk produktion. Vidare konstateras redan i rubriken fôr avsnitt 7.1.2 att det är 
målen för välfärden som bör ligga till grund för bedömningar av effektivitet och kvalitet. Väl tilltagna 
resurser är alltså inte en garanti för hög produktivitet och ett bra resultat. 

Hela utredningen dras men en brist på logik på så sätt att vinstuttag förutsätts få en direkt inverkan 
på kvaliteten samtidigt som man konstaterar att ett direkt sådant samband inte finns. 

Det är viktigt att inte enbart se till vinsterna hos de som bedriver omsorgsverksamhet. De extremt 
låga vinstnivåer som föreslås av utredaren kommer i praktiken att bli ett hinder för att bedriva 
omsorgsverksamhet i privat regi. 

Beslutsförslag 

Alliansen föreslår att: 
Äldrenämnden rekommenderar med hänvisning till ovanstående att Ronneby kommuns svar på 
remissen "Ordning och reda i välfärden" ska vara att utredningens förslag inte bör genomföras." 

¿LM 
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ÿ RON NEBY .. à KOMMUN AVGIFTER INOM ALDREOMSORGEN 

Bilaga 3 
tillhörande äldrenämndens protokoll 2017-01-18 § 6 

Utgivare: Äldreförvaltningen 
Gäller från: 
Antagen KF: 

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN 2017 
Du som behöver hjälp i din vardag kan ansöka om stöd från Äldreförvaltningen. Du ansöker 
hos kommunens biståndshandläggare. Det är ditt aktuella behov som ligger till grund för be- 
dömning av vad du har rätt att få hjälp med. 

Avgifter 

Avgift debiteras med 154 kr/timme och får inte överstiga maxtaxa 1892 kr/månad eller 90 % 
av avgiftsutrymmet. 
Debiterad kostnad för mat och hyra betraktas inte som avgift och räknas därför inte in i 

maxavgiften 

Avgift utgår för följande 

o Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende 
o Avgift för vård vid korttidsvistelse/växelvård 
o Trygghetslarm 
o Leveransavgift för matdistribution 
o Dagvârdsavgift 

Avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet. 

Hemtjänstavgift debiteras from 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. 

Reducering av avgiften sker från första dagen vid sj ukhusvistelse och vid föranmält uppehåll 
av hemtjänst om hemtjänstinsatser skulle ha utförts under denna period. 

Hemtjänst för makar/sambos: 

Biståndsbeslut fattas för den enskilde, vilket innebär att makar/sambos kan bli placerade i 

olika hemtjänstnivåer. 

Registrerade partners jämställs med makar. 

flag



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÀLDREOMSORGEN 

Alla kostnader för måltider beslutas av kostenheten/Kommunfullmäktige, för år 2017 
gäller nedanstående kostnader. 

Mat på särskilt boende: 

På särskilt boende kan två olika matabonnemang tecknas. 
Abonnemang 1: Här ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål. 
För år 2017 är månadskostnaden 3 100:- (365 dagar *102: -/ 12). 
Abonnemang 2: Daglig lunch á 47:- 

Den som är självständig i sin mathållning kan välja bort matabonnemang. Då finns möjlighet- 
en att äta lunch i boendets matsal. 
På demensboende gäller enbart abonnemang l. 

Reducering av avgiften sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid föranmält uppehåll 
både av hemtjänst och matabonnemang. 
På Backens särskilda boende kan endast matabonnemang 2 tecknas. 

Gäster som har biståndsbeslut betalar 47: - for huvudmålet. 

Avgift vid matdistribution 
Pris per lunch är 47: - Leveransavgift tillkommer med 10: - per portion. 

Speciñcering av Övriga avgifter: 

Trygghetslarm i ordinärt boende 
Avgift 250:- per månad 
Har make/maka en extra larmknapp är kostnaden 100: - per månad. 

På särskilt boende ingår larmavgiften i hemtjänstavgiften. 

Dagvårdsavgift 2017 
Avgiften är 25: - per dag för resor till och från dagvården. 
Kostnad for mat tillkommer, frukost 21:50 :-, lunch 47:00 2-, totalt 68.50 :-/dag. 

K0rttidsvistelse/Växelvârd 
Vid korttidsvistelse/växelvård betalar man kostnaden för mat, vilket inte utgör en avgift. 
Matkostnad totalt 102: -/dygn, i detta ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål. 

till Í»!



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÂLDREOMSORGEN 

Fôrbehâllsbelopp 

Fôrbehâllsbeloppet består av ett minimibelopp + den faktiska boendekostnaden. 
Minimibeloppet är fastställt till en tolftedel av 135,46 % av basbeloppet för ensamstående 
och en tolftedel av 114,46 % för sammanlevande makar och sambor. 

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för följande poster: 
Livsmedel Dagstidning Hemförsäkring Förbrukningsvaror 
Kläder och skor Telefon Öppen hälso/sj ukvård Möbler 
Hygien Tv-avgift Tandvård Husgeråd 
Fritid Hushållsel Läkemedel Resor 

Kostnaden för livsmedel (råvaror) beräknas årligen av konsumentverket med utgångspunkt 
från vad som är att betrakta som skäliga levnadskostnader. 

För år 2017 beräknas kostnaden till 1780 mânad. 

F örbehållsbelopp 
Ensamstående Makar/sambo 

65 år och äldre 5057:- 4273:- person = 8546:- tillsammans 

19 - 64 år 5563:- 4700:- person = 9400 :-tillsammans 

* Förbehållsbeloppetjusteras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet. 

Höjning av fôrbehâllsbeloppet 
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: - i månaden. 
Omständigheter som ger rätt till förhöjt förbehållsbelopp är: 
o Fôrdyrade kostnader för mat, utifrån konsumentverkets beräkningar, när man har regel- 

bunden matdistribution, regelbundet köper maten i särskilda boende eller om man ge- 
nom biståndsbeslut regelbundet äter på dagcentraler eller servicehus. 

o Fôrdyrade reskostnader (t.ex arbets- eller sjukresor) 
o Kostnad för god man 
o Underhâllsskyldighet för barn 
o Övrigt efter individuell prövning 

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

$74 C9; 3



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN 

Sänkning av förbehållsbeloppet. 

För den som bor på särskilt boende och har TV i lägenheten eller har tillgång till TV i gemen- 
samhetsutrymme, sänks förbehållsbeloppet med den summa som motsvarar TV-licensavgiften 
(l 95:-/månad år 2017) 

Beräkning av avgifter. 

Formel för beräkning av avgiftsutrymmet: 

o Nettoinkomster (= inkomster efter skatt) 
o + Bostadstillägg/ bidrag 
o — F örbehållsbelopp 
o — Boendekostnad 

= Avgiftsutrymme 

Om avgiftsutrymmet blir 0:- 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 aktu- 
ella inkomster, boendekostnader, hemtj änstnivå eller av förbehållsbeloppets storlek. 
Förändringarna skall vara av varaktig karaktär. 

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

Boendekostnader 

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. 

För personer på korttidsboende, som erbjuds plats på särskilt boende, men tackar nej kommer 
hyra att tas ut, eftersom korttidsplatsen då görs om till särskilt boende.



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÃLDREOMSORGEN 

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

För 2017 gäller följande: 
F astighetsavgiften är på 0,75 % av taxeringsvärdet eller maximalt 7 687:- per âr för småhus. 
70 % av ränteutgifter 
År 2017: Uppvärmning 168:-/ /kvm 
År 2017: Driftskostnader 208:-/ /kvm 

Driftskostnader = vatten och avlopp, sophämtning, underhåll och försäkringar. 

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

Hyrd bostad 
Om hushällsel ingår i hyran skall avdrag på boendekostnaden göras med 
4,17 :-/kvm bostadsyta och månad. Dock högst 500 z-/månad (2016). 

Inkomster 

Som avgiftsgrundande inkomst räknas: 

A) skattepliktiga inkomster samt 

B) Ej skattepliktiga inkomster av: 
o Utländska inkomster (Lex pensioner eller invalidförmåner) 

studiebidrag (bidragsdelen) 
Stipendier till den del som överstiger 3 O00:-/månad 
Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag, särskilt vuxenstöd) 
Underhållsbidrag för vuxna 

o Familj ebidrag 

C) Följande räknas också som inkomst: 
o Bostadstillägg för pensionärer (BTP) 
o Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP) 
o Bostadsbidrag till barnfamiljer (BoB). 

Inkomsthämtning: 
Uppgifter om allmänna pensioner, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg hämtas från 
Pensionsmyndigheten. Den enskilde skall informeras om detta. 
Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner, andra aktuella inkomster och över/underskott 
av kapital lämnas av den enskilde. 

Överskott av kapital skall gälla för året före det år för vilket hemtjänstavgiften beräknas.



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÃLDREOMSORGEN 

En gång om året sker en allmän omprövning av avgifterna med tillämpning av ändrade bas- 
belopp, 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 hän- 
syn till inkomster tas. 

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 närm- 
aste 12 månaderna, fördelade med lika belopp per månad. 

Debitering 

Debitering sker en månad i efterskott, med undantag av hyror som debiteras i förskott. 
Förfallodag är den siste varje månad. 

Retroaktiva debiteringar 

Retroaktiva debiteringar kan ske när inkomstuppgifter som lämnats av den enskilde eller dess 
ombud vid kontroll beñnns vara felaktiga. 

Uttag av faktiska kostnader fôr 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. 

Inkomst/ avgiftsberäkning för sammanboende makar i såväl ordinärt som särskilt 
boende: 
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 avgiftsun- 
derlagets storlek. Om den ena maken/makan bor på särskilt boende räknas vårdavgiften på det 
sätt som är mest fördelaktigt för dem båda. 

Registrerade partners är att jämställa med makar. 
Sammanslagning av inkomster gäller ej ”sambo” då det inte finns någon lagstadgad under- 
hållsskyldighet mellan dem. Dock skall samma förbehållsbelopp som för makar tillämpas 
eftersom de har gemensamma hushållskostnader. Boendekostnaden delas. 
Övriga sammanboende t.ex syskon eller föräldrar och vuxna barn räknas som ensamstående i 

avgiftshänseende. Boendekostnader delas.



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN 

Dubbla boendekostnader: 

Den som flyttar till särskilt boende kan under högst tre månader få nedsatt hemtjänstavgift, på 
grund av dubbla boendekostnader. 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 
Äldrenämnden 

Överklagande 

Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess ombud 
genom förvaltningsbesvär. (6 kap. 3§ SoL) 

Detta kan överklagas: 
o Den fastställda avgiften 
o Avgiftsändring 
0 Beräkning av avgiftsunderlaget och boendekostnad 
o F örbehållsbeloppets storlek 

Överklagat beslut skickas till 
Ronneby Kommun 
Äldreverksamheten 
372 80 Ronneby 

Beslut om taxesystem fattas av Kommunfullmäktige. 
Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen 
(kap. 10 KL).



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN 

Information om behandling av personuppgifter 

Följande information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL) 

I och med att Ni ansöker om bistånd inom äldre och handikappomsorgen i Ronneby Kommun 
så kommer Era lämnade personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är nöd- 
vändiga för att vi skall kunna administrera och handlägga Ert ärende enligt gällande lagstift- 
ningar i Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshind- 
rade (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 folkbokforingsadress samkörs en gång i veckan med befolkningsregistret. 

Efter samtycke från Er så kan personuppgifterna också användas i Prator 
(Elektroniskt vårdplaneringssystem) 
Prator innebär att det sker ett informationsutbyte mellan Blekingesjukhuset- 
Primärvården och Äldre/Handikappomsorgen om Ni blir inlagd på sjukhus. 

Ni har rätt att en gång per år, efter skriftlig begäran få information om vilka av Era person- 
uppgifter som behandlas hos oss. 
Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till den som är personuppgiftsansva- 
rig. 

För rättelse av personuppgifter, till exempel feltilltalsnamn, kontakta 
Avgiftshandläggare 
tel. 0457-61 84 88 

0457-61 77 11 

Personuppgiftsansvarig är: Äldrenämnden 
Adress: Äldreverksamheten 

Stadshuset 
372 80 Ronneby 

Personuppgiftsombud: tel. 0457-61 82 87 
Adress: Kommunledningsenheten 

Stadshuset 
372 80 Ronneby 
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