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§ 174 Dnr 2015-000094 730 

Val av justeringsperson och öppnande av mötet 

 

Sammanfattning  

Bo Johansson (S) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 175 Dnr 2015-000225 739 

Detaljplan för Leoparden 6 m.fl. (Kockumvillan)  

 

Sammanfattning  

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna att uppföra ett 

trygghetsboende på fastigheten Leoparden 6 (Kockumvillan). Kommunen 

önskar samtidigt att planen ska vara flexibel över tid och planprogrammet 

undersöker om fler användningar är lämpliga och ska tillåtas på fastigheten.  

Bedömning 

Äldrenämnden ser gärna ett ökat antal lägenheter i trygghetsboende. De 

äldre i kommunen behöver bostäder med högre tillgänglighet. Den centrala 

placeringen är bra utifrån tillgång på handelsutbud, närhet till vårdcentral, 

kollektivtrafik och grönområden.  

Äldrenämnden har dock tidigare påpekat att ett trygghetsboende i Kallinge 

står först på prioritetslistan.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom Planprogrammet för Leoparden 

6 (Kockumvillan) m.fl.  

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar bifall till äldreförvaltnings förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ylva Olsson (SD), Sune Håkansson (RP) samt Bo 

Johansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom Planprogrammet för Leoparden 

6 (Kockumvillan) m.fl. 

________________ 

Exp: Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 176 Dnr 2015-000149 730 

Nya taxor 2016 

 

Sammanfattning  

Avgift utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp till maxavgift. 

Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras avgift per timme. Timtaxan 

är 0,5 procent av prisbasbeloppet, 221,50 kronor. 

En övergång till ÄBIC medför att den nuvarande nivåindelningen måste 

överges.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

a. Avgift för hemtjänst utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp 

till maxavgiften, som är 1772 kronor per månad 

b. Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,5 

procent av prisbasbeloppet 

c. Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet 

d. Äldrenämnden får i uppdrag att utforma textmassan i övrigt.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Ylva Olsson (SD) 

samt Anders Lund (M). 

Yrkanden 

Ylva Olsson (SD) yrkar med bifall från Sune Håkansson (RP) och Anders 

Lund (M) att vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,4 procent av 

prisbasbeloppet. 

Bo Johansson (S) yrkar att ärendet återremitteras med bl.a. anledning av att 

utreda om vårdtagaren kan debiteras timtaxa med 0,25 procent av 

prisbasbeloppet.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller om det ska återemitteras och finner att äldrenämnden 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för återremiss i enlighet med Bo Johanssons (S) yrkande. 

Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstningsresultat 

Ja Nej 

Sune Håkansson (RP)    x 

Anders Lund (M)    x 

Ingrid Carlsson (M)   x 

Susanne Petersson (C)   x 

Johannes Chen (KD)    x 

Bo Johansson (S)  x  

Agnetha Wildros (S)  x  

Börje Johansson (S)  x  

Johnny Håkansson (S)  x  

Sylvia Edwinsson (FP)  x  

Ally Karlsson (V)  x  

Ylva Olsson (SD)   x  

Tomas Lund (SD)   x 

Med omröstningsresultatet sex (6) ja-röster mot sju (7) nej-röster beslutar 

äldrenämnden att ärendet ska avgöras idag.  

Propositionsordning 2 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Ylva Olssons (SD) 

m.fl. yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

a. Avgift för hemtjänst utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp 

till maxavgiften, som är 1772 kronor per månad 

b. Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,4 

procent av prisbasbeloppet 

c. Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet 

d. Äldrenämnden får i uppdrag att utforma textmassan i övrigt. 
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Reservation 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 

beslut till förmån för Bo Johanssons (S) yrkande. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 177 Dnr 2015-000213 739 

Revisionsrapport, granskning av den interna 
redovisningen 

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har vid varje sammanträde ”anslagsförbrukning” som stående 

punkt på dagordningen. I dokumentet kan man utläsa ett procentuellt 

riktvärde samt kommentarer till eventuella avvikelser. En fördjupad 

uppföljning sker enligt kommunens övergripande anvisningar för 

budgetprocessen vid tertial ett och två samt vid bokslut. I samband med detta 

redovisas även måluppfyllelsen. Bokslutspresentation görs årligen vid 

sammanträdet i februari. Vid februarisammanträdet redovisas även kvalitets- 

och patientsäkerhetsberättelserna, som innan första mars ska finnas 

tillgängliga på kommunens hemsida. 

Enhetscheferna skriver resultatberättelse som var och en presenterar för 

äldrenämnden vid särskilt insatt sammanträde i mars varje år. 

Enskilda åtgärder som måste vidtas och som kan påverka budgeten 

rapporteras löpande. 

Vid röda siffror uppmanar nämnden förvaltningen till återhållsamhet. 

Förvaltningschefen får löpande information genom den interna 

mötesstrukturen. 

 

Om internkontrollplan beslutas årligen vid novembersammanträdet. 

Återrapportering av kontrollerna redovisas i kvalitets- respektive 

patientsäkerhetsberättelserna. 

 

Förbättringsåtgärd: Äldrenämnden har under innevarande år beslutat om att 

få underhandsinformation efter genomförda kontroller, vår och höst.   

 

Månatliga uppföljningar genomförs av ekonom och verksamhetschef i form 

av korta möten med de av enhetscheferna som har negativt budgetresultat. 

 

Förbättringsåtgärd: Från och med november upprättas en handlingsplan vid 

månadsmötet som följs upp vid nästa möte. Handlingsplanen omfattar både 

budget- och verksamhetsmål. 

 

Äldreförvaltningen är sedan flera år tillbaka användare av kostnad per 

brukare, KPB. KPB är ett instrument för kommunens uppföljning, ledning 

och styrning. KPB är en efterkalkyl och bygger på helårsuppgifter där 
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samtliga kostnader för verksamheten ingår. KPB gör det möjligt att utifrån 

ett uppföljnings- och styrningsperspektiv analysera den egna kommunens 

verksamhet och samtidigt få en nyckeltalsjämförelse med andra kommuner. 

Uppgifterna finns på enhetsnivå vilket möjliggör jämförelser mellan 

enheterna och även utveckling över tid.  
 

Förbättringsåtgärd: Förvaltningen genomför årliga halvdagar där 

representation från alla berörda yrkeskategorier samlas för diskussion och 

analys utifrån ett helhetsperspektiv och enhetsansvar. Utifrån resultaten tas 

handlingsplaner fram med åtgärder för kommande års förbättringsarbeten. 

Resultatet av förbättringsarbetena redovisas vid kommande analysdag samt i 

resultatberättelsen.  

Bedömning 

Äldrenämnden svarar väl upp mot Ronneby Kommuns anvisningar för 

budgetprocessen. Det arbetas kontinuerligt, internt i förvaltningen, med att 

göra förbättringar när det gäller att följa upp både verksamhet och budget. 

Förbättringsarbetet inom förvaltningen har främst varit inriktat mot en ökad 

delaktighet och att synliggöra den röda tråden i verksamheten.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att godkänna svaret samt att skicka detsamma 

till revisionen.  

Deltar i debatten 

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

Johansson (S). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna svaret samt att skicka detsamma till 

revisionen. 

________________ 

Exp: Revisionen 
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§ 178 Dnr 2015-000049 730 

Kommunövergripande krishanteringsplan - 
Ledningsplan för allvarliga och extraordinära 
händelser. 

 

Sammanfattning  

Enligt beslut i § 57 ska Äldreförvaltningen återkomma med en 

krishanteringsplan till Äldrenämnden utifrån Ronnebys 

kommunövergripande krishanteringsplan- Ledningsplan för allvarliga och 

extraordinära händelser. Äldreförvaltningen har påbörjat revideringen av den 

tidigare utarbetade krishanteringsplanen som kallas KUBEN. Arbetet 

innebär att uppgifterna i KUBEN- pärmarna uppdateras och att information 

kring detta går ut till förvaltningens anställda.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden tar informationen till protokollet 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 179 Dnr 2015-000151 739 

Kostnadskalkyl ombyggnation av Ålycke 

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har vid ett flertal tillfällen behandlat frågan om en 

ombyggnad av Vård- och omsorgsboendet Ålycke. Boendet är i behov av en 

rejäl upprustning. Överslagsmässigt borde ombyggnaden kosta ca 30 Mkr. 

För att kunna påbörja ombyggnationen vid årsskiftet 2016-2017 behöver 

nödvändiga utredningar påbörjas i början av 2016.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden besluta hemställa hos Kommunfullmäktige om att 

Äldrenämnden får uppdra åt Ronnebyhus att göra nödvändiga utredningar.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Börje Johansson (S), Bo Johansson 

(S), Ylva Olsson (SD) samt Sylvia Edwinsson (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att ärendet återremitteras med 

uppdraget att återkomma på sammanträdet i mars med en redovisning på 

alternativet nybyggnation gällande storlek, plats, investeringsutgifter och 

driftskostnader.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar återremittera ärendet med uppdraget att 

äldreförvaltningen ska återkomma på sammanträdet i mars med en 

redovisning på alternativet nybyggnation gällande storlek, plats, 

investeringsutgifter och driftskostnader. 

________________ 

Exp: Äldreförvaltningen 
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§ 180 Dnr 2015-000228 739 

LOV, avgränsning tätort och glesbygd 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun är indelade i sex geografiska områden. Avgränsning tätort 

respektive landsbygd beskrivs närmare i kartbilagorna.  

Den geografiska indelningen följer delvis hemtjänstens områdesindelning på 

enhetschefsnivå. 

Definition på vad som är tätort respektive landsbygd är framtagen i samråd 

med miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun och följer delvis 

hemtjänstens enhetschefers ansvarsområde. 

Organisationsförändringar och befolkningsunderlag kan påverka framtida 

gränsdragningar mellan de geografiska områdena och tätort respektive 

landsbygd.  

 

De geografiska områdena:  

1. Ronneby 

2. Kallinge 

3. Bräkne-Hoby 

4.Listerby/Johannishus 

5.Eringsboda 

6.Backaryd/Hallabro  

 

Ronneby, Kallinge och Bräkne- Hoby är fördelade på tätort respektive 

landsbygd, övriga områden är enbart landsbygd.  

Bedömning 

Bedömningen är gjord utifrån naturliga gränsdragningar som vägar och 

enhetschefernas områdesindelningar och enligt verksamhetssystemet.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna avgränsningarna mellan tätort och 

landsbygd.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Bo Johansson (S) samt Sylvia Edwinsson (MP). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna avgränsningarna mellan tätort och 

landsbygd. 

________________ 

Exp: Josef Mösenbacher 

Äldreförvaltningen 
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§ 181 Dnr 2015-000187 739 

Information, LOV-avtal 

 

Sammanfattning  

Allmänt 

Ronneby kommun godkänner och ingår avtal med flera leverantörer. 

Brukaren väljer själv vilken av godkända leverantör som ska utföra de 

biståndsbedömda insatserna. Brukaren kan när som helst ändra sitt val av 

utförare. Byte av leverantör ska ske 14 dagar efter att brukaren anmält nytt 

val.  

Avtal 

Kravspecifikationen utgör tillsammans med ansökningsformuläret, ansökan 

om godkännande som leverantör av hemtjänst enligt Lagen om 

valfrihetssystem (bilaga 17 till förfrågningsunderlaget) och de i 

ansökningsformuläret och kravspecifikationen efterfrågade dokumenten och 

uppgifterna, de ansökningshandlingar som ska ges in till kommunen. 

Ansökningshandlingarna kommer att utgöra de kontraktshandlingar som 

kommunen och leverantören undertecknar vid avtalets ingående. 

Utvärderingen av ansökan inklusive kravspecifikation genomförs utifrån 

samtliga angivna krav.  

Samtliga krav och beskrivningar av uppdraget måste vara uppfyllda och 

accepterade vid ansökan för att sökande skall vara godkänd leverantör  

Avvikelse och reservationer från ställda krav och kontraktsvillkor kan 

medföra att ansökningen förkastas.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten delar Ylva Olsson (SD) samt Bo Johansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Josef Mösenbacher 
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§ 182 Dnr 2015-000031 730 

Anslagsförbrukning 2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson redogör för anslagsförbrukning för 

november månad 2015. Lönekostnader och timmar har gått ner i 

hemtjänsten.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bo Johansson (S), Ylva Olsson (SD) samt Anders Lund 

(M). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar att en uppföljning och redovisning avseende 

personalkostnader görs över följande hemtjänstgrupper: 

 Lindgruppen 1, Ronneby väst 

 Vidablicksvägen 1 och 3 

 Vidablicksvägen 8, Plan 6 

 Kallinge hemtjänst, Omtanken 

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redovisningen till protokollet samt uppdra 

äldreförvaltningen att under nästa nämndssammanträde redovisa för 

personalkostnader för följande hemtjänstgrupper; 

 Lindgruppen 1, Ronneby väst 

 Vidablicksvägen 1 och 3 

 Vidablicksvägen 8, Plan 6 

 Kallinge hemtjänst, Omtanken 

________________ 

Exp: Äldreförvaltningen 
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§ 183 Dnr 2015-000013 730 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson redogör för aktuellt i 

verksamheten. 

Mingelkvällen på Espedalen den 18/11 och trivselträffen med de som arbetat 

frivillig inom äldreomsorgen den 1/12 var två uppskattade aktiviteter. 

Två nya Pegasuscyklar får äldreförvaltningen på måndag, varav en ska vara i 

Backaryd 

Det har anordnats kostutbildningar för anställda som gått ut bl.a. ut på att 

hitta olika alternativ för att undvika nattfastan som innebär att man inte ska 

överstiga 11 timmar utan mat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Agnetha Wildros (S), Bo Johansson (S) samt Anders Lund 

(M). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisning till protokollet.  

________________ 
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§ 184 Dnr 2015-000015 730 

Skrivelser, cirkulär m.m 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande skrivelser, protokoll, cirkulär m.m.  

a) Redovisning över statistik gällande vikarietimmar för november månad. 

b) Tilläggsavtal från Inera, ”Tilläggsavtal – Nationell Patientöversikt”. 

c) Från kommunfullmäktige 

§ 304 Nya taxor 2016 Äldreförvaltningen 

§ 303 Återremiss privata pensionsförsäkringar, äldreomsorgen 

d) Från landstingsfullmäktige 

§ 119 Ändring för Samverkansnämndens reglemente samt ökat uppdrag. 

Ärendenummer 2015/00738. 

e) Svar på begäran om yttrande från IVO, inspektionen för vård och omsorg 

med redogörelse för de förbättringsåtgärder som vidtagits i verksamheten 

Äldreförvaltningen Ronneby kommun. 

f) Underrättelse från Arbetsmiljöverket gällande möjlighet till yttrande enligt 

17 § förvaltningslagen, 2015/053213 

g) Från kommunstyrelsen 

§ 315 Uppföljning av internkontrollplan 2014 

h) Skrivelse från PRO Kallinge angående möjlighet att bistå pensionärer med 

halkskydd 

i) Protokoll från samverkansnämnden i Blekinge 2015-11-20.  

Deltar i debatten 

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

Börje Johansson (S) samt Ylva Olsson (SD).  

Yrkanden 

Anders Lund (M) yrkar att frågan angående halkskydd som inkommit från 

PRO Kallinge ska tillställas samverkansnämnden i Blekinge.  
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Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redovisningen till protokollet, samt tillställa 

samverkansnämnden i Blekinge frågan angående halkskydd för pensionärer 

från PRO Kallinge. 

________________ 

Exp: Samverkansnämnden Blekinge 

PRO Kallinge 
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§ 185 Dnr 2015-000016 730 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor 

 Attestanslista äldrenämnden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bo Johansson (S).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 186 Dnr 2015-000014 730 

Information om kurser, konferenser m.m 

 

Sammanfattning  

Någon information eller redovisningar från kurser eller konferenser har inte 

inkommit till dagens nämndssammanträde.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 187 Dnr 2015-000017 730 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Ylva Olsson (SD) berättar om mögelskadade lokaler på Espegården och 

undrar om kommunen hyr lokalen från landstinget. 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson, svarar att det är kommunen som 

äger lokalen och att hon ska ta kontakt med tekniska förvaltningen om detta 

problem. 

Tomas Lund (SD) undrar hur diskussionen mellan äldreförvaltningen och 

Ronnebyhus går avseende installation av sprinklersystem.  

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson, svarar att installationen av 

sprinklersystem på Olsgården är under arbete. 

Susanne Petersson (C) undrar vart man kan hitta äldrenämndens 

sammanträdesordning för år 2016. 

Sekreterare Joakim Karlsson, svarar att en sammanträdesordning för 

nämndens sammanträden för nästa år har tilldelats nämndens ledamöter i ett 

tidigare utskick. Sammanträdesordningen kommer inom några dagar läggas 

ut på www.ronneby.se. 

Bo Johansson (S) frågar varför expedieringen av  § 106 från äldrenämndens 

sammanträde i augusti inte kommit fram till kommunfullmäktige. Paragrafen 

har heller inte expedierats till revisionen. 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson, svarar att paragrafen är skickad 

till Bo Larsson. 

Sune Håkansson (RP) svarar att hans uppfattning är att paragrafen får 

skickas tillbaka men det finns inget skallkrav.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ylva Olsson (SD), Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), 

Tomas Lund (SD) samt Susanne Petersson (C). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar att äldreförvaltningen senast på sammanträdet i mars 

år 2016 redovisar hur äldreförvaltningen ska arbeta med föreskriften AFS 

2015:4, ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”.  

http://www.ronneby.se/
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Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera frågor och svar till protokollet samt uppdra 

äldreförvaltningen att senast på sammanträdet i mars år 2016 redovisa hur 

äldreförvaltningen ska arbeta med föreskriften AFS 2015:4, ”Organisatorisk 

och social arbetsmiljö”. 

________________ 

Exp: Torill Skaar Magnusson 

Äldreförvaltningen 

 


