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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson (RP), Ordförande 
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Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Christoffer Svensson, kommunsekreterare 
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§ 1 Dnr 2018-000036 739 

Val av justerare 2018- KPR  

 

Beslut 

Laila Andersson (SPF) utses till att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2017-000190 739 

Information från äldrenämnden- yttrande avseende 
förfrågningsunderlag för LOV särskilt boende för äldre 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-02-14 § 14 

Ärendet ”Förslag om begäran om yttrande avseende förfrågningsunderlag 

LOV särskilt boende för äldre” återremitterades från äldrenämndens (ÄN) 

sammanträde 2018-01-17      

Bedömning 

Ärendet ”Förslag om begäran om yttrande avseende förfrågningsunderlag 

LOV särskilt boende för äldre” återremitterades från äldrenämndens (ÄN) 

sammanträde 2018-01-17.  

 

Vid äldrenämndens sammanträde den 17 januari diskuterades om inriktning 

på yttrandet till kommunstyrelsen avseende LOV (Lagen om valfrihet) 

förfrågningsunderlag dels med avseende på förslag på direkta kommentarer 

på förfrågningsunderlaget, dels med avseende på konsekvenser av införandet 

för kommunen i sin helhet och/eller äldreförvaltningen och för utföraren i 

egen regi specifikt.  

Mot bakgrund av det presenterar äldreförvaltningen yttrande i form av 

bifogat underlag  

”Synpunkter avseende förfrågningsunderlag LOV särskilt boende för äldre. 

Upphandlingen avser Valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende, 

Ronneby kommun.” 

 

Vidare belyses nedan en del frågeställningar med avseende på konsekvenser 

för kommunen i sin helhet, äldreförvaltningen och utföraren i egen regi: 

Hur stor styrningsmöjlighet vill/ska/kan kommunen ha vad gäller en mängd 

olika frågor? T ex vill kommunen kunna styra antalet lägenheter i särskilt 

boende i kommunen? Vill kommunen kunna styra geografisk placering av 

särskilt boende? I så fall hur och utifrån vilket/vilka tidsperspektiv? 
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Hur stor ekonomisk risk är kommunen villig att ta? T ex hur skyddar sig 

kommunen mot höga kostnader vid en eventuell överetablering. 

Vilket mål är överordnat ett annat? T ex vård- och omsorgsboende i alla 

kommundelar i förhållande till annat. 

Vid vilken nivå gällande antal lägenheter anses balans råda på tillgång och 

efterfrågan? Olika över tid? 

Hur snabbt förväntas utförare i egen regi ställa om ”produktionen” i det fall 

det skulle uppstå vikande efterfrågan? Beroende på vilket/vilka 

tidsperspektiv som väljs påverkas både brukare och medarbetare. 

Förväntas utförare i egen regi planera för viss överkapacitet, och i så fall hur 

stor, för att ha beredskap vid extern utförares eventuella förändring av 

kapacitetstak?  

Är förköpsrätten vid uppsägning av avtal tillräckligt skydd mot brist på 

lägenheter i särskilt boende vid eventuell uppsägning av avtal eller vid 

eventuell konkurs?   

Vill/kan/ska kommunen kompensera i ersättningen till de olika utförarna för 

vissa konkurrenspåverkande frågor?  

För att införandet av LOV i särskilt boende och tillämpningen framledes ska 

bli så bra som möjligt bedömer äldreförvaltningen att ovanstående exempel 

på frågor behöver behandlas för att antingen avfärdas eller för 

beslutsfattande i sak efter i förekommande fall vidare utredning.  

Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsen yttra sig i enlighet 

med föreliggande förslag.      

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsen yttra sig i enlighet 

med föreliggande förslag.      

Äldrenämndens beslut 2018-02-14 

Äldrenämnden beslutar följande:  

– att bifalla föreliggande tjänstemannaförslag i sin helhet, till yttrande 

gällande förfrågningsunderlaget för LOV särskilt boende för äldre.  

– att bifalla ovanstående tilläggsyrkande, gällande förfrågningsunderlaget för 

LOV särskilt boende för äldre, från ordförande Sune Håkansson (RP).  

– att bifalla tilläggsyrkande, gällande förfrågningsunderlaget för LOV 

särskilt boende för äldre, från 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) 

tillsammans med S-gruppen samt Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Jan-

Eric Wildros (S), Laila Andersson (SPF), Eva Holmberg (SPF), Anja 

Bennhagen (PRO), Åke Olsson (PRO) och Bengt-Åke Petersson (SKPF). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 
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§ 3 Dnr 2017-000203 049 

Internbudgeten 2018  

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) presenterar äldrenämndens internbudget 

för år 2018. 

Förslag till beslut 

Kommunala pensionärsrådet föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Jan-

Eric Wildros (S), Laila Andersson (SPF), Eva Holmberg (SPF), Anja 

Bennhagen (PRO), Åke Olsson (PRO) och Bengt-Åke Petersson (SKPF). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 4 Dnr 2018-000030 730 

Bokslut 2017  

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) presenterar äldrenämndens bokslut för år 

2017.      

Förslag till beslut 

Kommunala pensionärsrådet föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Jan-

Eric Wildros (S), Laila Andersson (SPF), Eva Holmberg (SPF), Anja 

Bennhagen (PRO), Åke Olsson (PRO) och Bengt-Åke Petersson (SKPF). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 5 Dnr 2018-000044 739 

Information avseende uppdraget utplacering av 
parkbänkar  

 

Sammanfattning  

Anders Engblom, tillförordnad chef för tekniska förvaltningen, har bett om 

att få komma till rådets nästa sammanträde och ge information i ärendet.      

Förslag till beslut 

Kommunala pensionärsrådet föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet.       

Deltar i debatten 

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

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 6 Dnr 2017-000146 730 

Framtidsgrupp avseende övergripande boendeplan 

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) ger information om framtidsgruppens 

arbete med en övergripande boendeplan inom kommunens 

äldreomsorgsverksamhet.   

Förslag till beslut 

Kommunala pensionärsrådet föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Jan-

Eric Wildros (S), Laila Andersson (SPF), Eva Holmberg (SPF), Anja 

Bennhagen (PRO), Åke Olsson (PRO) och Bengt-Åke Petersson (SKPF). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 7 Dnr 2018-000056 739 

Remiss: Förslag till havsplan för Blekinges 
kustkommuner  

Kommunstyrelsen har skickat ut förslag till ”Havsplan för Blekinges 

kustkommuner, ändring av översiktsplanen avseende havsområdet 

Sölvesborgs kommun, Karlshamns kommun, Ronneby kommun och 

Karlskrona kommun” på samråd.  

Samrådstiden går ut den 4 maj 2018. 

Sammanfattning  

Blekinges kustkommuner har tagit fram ett förslag för hur havet ska 

användas i framtiden. Planen anger kommunernas viljeinriktning för 

vattenanvändningen inom planområdet och ökar förutsägbarheten för den 

som bedriver någon form av verksamhet till havs. Det är därför viktigt att 

alla som har intresse av hur havet ska användas lämnar sina synpunkter.  

Kommun och stat har ett överlappande planeringsansvar i stora delar av 

territorialhavet. De nationella havsplanerna som tas fram kommer att få stor 

inverkan på kommunernas planläggning av havet. Det är därför viktigt att 

Blekinges kustkommuner nu tar ställning i de frågor som vi ser är viktiga för 

just vårt havsområde. Med en egen och aktiv havsplanering strävar vi mot ett 

gynnsamt samspel med den statliga havsplaneringen.  

Havsplanen är ett förslag till ändring av respektive kommuns översiktsplan 

och består av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande 

teckenförklaring. Den kompletta havsplanen finns tillgänglig på respektive 

kommuns hemsida samt på de utställningsplatser som anordnas under 

samrådstiden. 

Geografiskt har havsplanen avgränsats till ett område som sträcker sig 300 

meter från land och öar ut till och med territorialhavet. Planen rör endast 

havet -inte rena skärgårds- och kustfrågor. innehållsmässigt redovisar 

förutsättningar och ställningstaganden för följande intressen: kulturmiljö, 

friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och Iagring av 

material, luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi och natur.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP). 
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Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att rådet inte har något att erinra 

mot förslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att rådet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att inte ha något att erinra mot 

förslaget. 

________________ 

Exp: 

Ronneby kommun, stadshuset 
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§ 8 Dnr 2018-000037 739 

Information från kommunstyrelsen- KPR  

 

Sammanfattning  

Dagordningen från kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-06 har 

delgivits ledamöterna genom utskickat material. Kommunstyrelsens 

representant Jan-Eric Wildros föredrar densamma.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Jan-

Eric Wildros (S), Laila Andersson (SPF), Eva Holmberg (SPF), Anja 

Bennhagen (PRO), Åke Olsson (PRO) och Bengt-Åke Petersson (SKPF). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 9 Dnr 2018-000038 739 

Inkomna skrivelser- KPR  

 

Sammanfattning  

 Följande skrivelser föreligger under dagens sammanträde:  

- Protokoll från samverkansnämnden 2017-11-24 §§ 60-76. 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 10 Dnr 2018-000039 739 

Övrigt 2018 - KPR  

 

Sammanfattning  

Föreligger inga övriga frågor under dagens sammanträde.      

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

 


