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Närvarolista 

Beslutande  
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Anders Lund (M), 1:e vice ordförande 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande 
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Johnny Håkansson (S) 
Ally Karlsson (V) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Ylva Olsson (SD) 
Tomas Lund (SD) 

Tjänstgörande ersättare Christer Åkesson (S)  

Övriga närvarande  

Ersättare Rickard Evaldsson (M) §§ 1-11, § 12 delvis 
Ulla Samuelsson (C) 
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Tjänstemän Helen Ahlberg, verksamhetschef 
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§ 1 Dnr 2016-000001 739 

Val av justeringsperson 

 

Sammanfattning  

Bo Johansson (S) utses justera dagens protokoll.  
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§ 2 Dnr 2015-000247 737 

Redovisning av arbetet kring att minska antalet 
vikarietimmar 

 

Sammanfattning  

Det finns sedan tidigare ett av nämnden fattat beslut om att all nyanställd 

personal ska ha lägst undersköterskeutbildning. Kommunen har sedan flera 

år tillbaka ett avtal om årsarbetstid som innebär att kommunals 

verksamhetsområde har rätt till heltidsarbete. Finansieringen av de utökade 

tjänsterna skulle ske med vikariemedel, vilket i sig skulle leda till en mera 

konstant personalbas och därmed en ökad kontinuitet.  

Trots beslut har äldreförvaltningen fortsatt, enligt tradition, att använda 

timvikarier, utbildade och outbildade, för att täcka sjukfrånvaro och 

semestrar, och har därmed inte lyckats nå målet.  

Uppdraget har en komplexitet då flera faktorer behöver tas hänsyn till, så 

som årsarbetstidsavtalet, schemaläggning, ruttplanering, överkapacitet, 

sjukskrivningar, hantering av LASlistor med mera.  

Arbetet är påbörjat och följande aktiviteter är genomförda:  

Förbättringsgrupp tillsatt med representanter från Kommunal och 

Personalenheten, samt verksamhetschef, enhetschefer och 

bemanningspersonal (Timecarepool)  

Kartläggning av uppdragets innebörd och presentation av densamma på 

nämnden i oktober.  

Handlingsplan på övergripande verksamhetsnivå.  

Analys på enhetsnivå, som grund till fortsatt handlingsplan.  

Handlingsplan på enhetsnivå, innehållande förbättringsområden, mål, 

aktiviteter och tidsplaner.  

Rapportering av pågående arbete kopplat till budgetuppföljningar görs varje 

månad.  

Planerat fortsatt arbete:  

Fortsatt månadsredovisning av antalet vikarietimmar kopplat till 

budgetuppföljning.  

Redovisningen kopplas till fortsatt analys och revidering av handlingsplan på 

enhetsnivå.  
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Förtydligande av delegationsordningen.  

Informationsträff för samtliga timvikarier i äldreförvaltningen, där rättigheter 

och skyldigheter presenteras samt förtydligande av användandet av 

Timecarepool. 

Individuella samtal mellan verksamhetschef och enhetschef, med syfte att 

öka stödet och därmed förbättra resultatet av uppdraget.  

Bedömning 

För att nå ett bestående resultat krävs ett stort förändringsarbete i hela 

verksamheten, vilket innebär ett långsiktigt och enträget arbete. Arbetet är 

komplext, har en långtgående tradition och kräver därför att samtlig personal 

intar ett annat förhållningssätt för att uppdraget skall lyckas.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

(S), Ylva Olsson (SD), Agnetha Wildros (S) samt Ally Karlsson (V). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar att äldreförvaltningen i april ska återkomma med en 

redovisning av arbetet.  

Propositionsordning 

Sune Håkansson (RP) ställer framfört yrkande under proposition och finner 

att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet samt uppdra 

äldreförvaltningen att i april återkomma med en redovisning av arbetet. 

________________ 

Exp: Äldreförvaltningen 
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§ 3 Dnr 2015-000248 730 

Redovisning, hemtjänstgrupper avseende 
personalkostnader 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Rebecca Welander föredrar ärendet. 

Enligt äldrenämndens protokoll 2015-12-09 Anslagsförbrukning §182 fick 

äldreförvaltningen uppdraget att redovisa personalkostnader för fyra enheter.  

Bedömning 

Samtliga presenterade enheter har ett pågående arbete med målet om en 

budget i balans, där följsamhet av årsarbetstidsavtalet, schemaläggning och 

överkapacitet är en del av planen.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 4 Dnr 2015-000250 050 

Förfrågningsunderlag, larm i vård- och omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Utvecklingssamordnare Elisabet Backström föredrar ärendet. 

Avtalen för trygghetslarmen på Ronneby kommuns Vård och 

omsorgsboenden går ut med start i juni 2016. I och med detta har 

Äldreförvaltningen under hösten 2015 utarbetat ett upphandlingsunderlag för 

larm på Vård och omsorgsboende. Upphandlingsunderlaget bifogas för 

godkännande av Äldrenämnden.  

 

Wifi- nätet behöver byggas ut i takt med att trygghetslarmen installeras på 

Vård och omsorgsboendena. Under 2016 är det höghuset och låghuset på 

Vidablick, Olsgården och Lindebo som är aktuella. Detta innebär att 

investeringsmedel med ungefär 1 miljon kronor kommer att tas i anspråk. 

 

Under 2018 planeras wifi för Ågårdsbo, Backen och Ålycke. Kostnader för 

detta får förvaltningen återkomma med.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget för 

Trygghetslarm Vård och omsorgsboende.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna förfrågningsunderlaget för Trygghetslarm 

Vård och omsorgsboende. 

________________ 

Exp: Äldreförvaltningen 

Upphandlingsenheten 
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§ 5 Dnr 2016-000009 040 

Preliminärt bokslut 2015 

 

Sammanfattning  

Ekonom Eva Robertsson föredrar ärendet. 

En redovisning avseende preliminärt bokslut, kommentarer och 

måluppfyllelse presenteras för äldrenämnden. 

Det slutgiltiga bokslutet för år 2015 beslutas vid nästa nämndssammanträde i 

februari.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar notera preliminärt bokslut för år 2015 till protokollet 

samt överlämna det till ekonomienheten.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bo Johansson (S), Ylva Olsson (SD), Agnetha Wildros (S), 

Anders Lund (M), Laila Andersson (FP) samt Monia Svensson (RP). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera preliminärt bokslut för år 2015 till protokollet 

samt överlämna det till ekonomienheten. 

________________ 

Exp: Ekonomienheten 
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§ 6 Dnr 2015-000249 041 

Internbudget 2016 

 

Sammanfattning  

Ekonom Eva Robertsson föredrar ärendet. 

Äldrenämndens ledamöter har tagit del av ett förslag till internbudget 2016.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Lund (M), Sune Håkansson (RP), Ylva Olsson 

(SD), Bo Johansson (S) samt Agnetha Wildros (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna förslaget till internbudget 2016. 

Den socialdemokratiska gruppen meddelar genom Bo Johansson att de ska 

foga en protokollsanteckning som bilaga till dagens sammanträdesprotokoll 

ÄN 2016.01.20 Internbudget 2016. Se bilaga 1 

________________ 

Exp: Ekonomienheten 

Äldreförvaltningen 
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§ 7 Dnr 2016-000010 734 

Nya vård- och omsorgsboenden  

 

Sammanfattning  

2015-11-26, § 294, beslutade kommunfullmäktige i Ronneby kommun att 

anta alliansens budgetförslag, ”Budget 2016-2017, plan 2018-2019”. 

 

Ett av flera uppdrag kommunfullmäktige gav till äldrenämnden och 

äldreförvaltningen var att planera för nya vård- och omsorgsplatser i Bräkne-

Hoby samt i de norra delarna av kommunen.  

 

Rapportering ska ske till äldrenämnden senast inom det första kvartalets slut.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden uppdrar åt äldreförvaltningen att utreda: 

 Förutsättningarna för ett nytt vård- och omsorgsboende i de norra 

kommundelarna 

 För- och nackdelar vid en nybyggnation av vård- och omsorgsboende 

i Johannishus-Listerby, relativt en upprustning av Ålycke. 

 Behovet av en utbyggnad av Lindebo. 

Utredningen skall vara klar i april och deldelrapporter skall ges 

äldrenämnden i februari och mars. 

 

Äldrenämnden utser därtill en samrådsgrupp, bestående av fem ledamöter.  

Deltar i debatten 

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

samt Tomas Lund (SD). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar att en samrådsgrupp bestående av fem ledamöter 

väljs. 

Bo Johansson (S) yrkar bifall till Sune Håkanssons (RP) yrkande. 
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Bo Johansson (S) yrkar att Agnetha Wildros (S) och Bo Johansson (S) väljs 

till samrådsgruppen. 

Anders Lund (M) yrkar att Sune Håkansson (RP) och Anders Lund (M) väljs 

till samrådsgruppen, samt att Sune Håkansson är sammankallande. 

Tomas Lund (SD) yrkar att Ylva Olsson (SD) väljs till samrådsgruppen.  

Propositionsordning 

Sune Håkansson (RP) ställer framfört yrkande avseende samrådsgruppens 

antal och sammansättning under proposition och finner att äldrenämnden 

bifaller detsamma.  

Propositionsordning 2 

Sune Håkansson (RP) ställer framförda yrkanden avseende vilka ledamöter 

som ska ingå i samrådsgruppen under proposition och finner att 

äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar uppdra åt äldreförvaltningen att utreda: 

 Förutsättningarna för ett nytt vård- och omsorgsboende i de norra 

kommundelarna 

 För- och nackdelar vid en nybyggnation av vård- och omsorgsboende 

i Johannishus-Listerby, relativt en upprustning av Ålycke, 

 Behovet av en utbyggnad av Lindebo. 

 

Äldrenämnden beslutar därtill utse en samrådsgrupp bestående av följande 

fem ledamöter; 

1. Agnetha Wildros (S) 

2. Bo Johansson (S) 

3. Anders Lund (M) 

4. Sune Håkansson (RP), sammankallande 

5. Ylva Olsson (SD) 

________________ 

Exp: Äldreförvaltningen 
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§ 8 Dnr 2016-000013 4012 

Val av politiska representanter avseende översiktsplan 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny 

översiktsplan för kommunen. Arbetet med översiktsplanen har påbörjats 

genom framtagande av en projektplan samt en kommunikationsplan under 

2015. Arbetet med översiktsplanen utgår från den antagna visionen som 

finns för kommunen. Till denna krävs ett målarbete kring temaområdena 

boende & livsmiljö, sysselsättning & näringsliv samt infrastruktur & 

kommunikation.  

Bedömning 

Den 23/2 2016 planeras en workshop för att arbeta kring målen för 

kommunens strategiska planering. Till detta tillfälle önskas deltagande av 4-

6 politiska representanter från varje nämnd. Tiden är preliminär mellan kl 9-

15.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar utse politiska representanter som deltar vid 

workshop gällande översiktsplanens målarbete.  

Deltar i debatten 

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

samt Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar att fem ledamöter ska vara de politiska 

representanterna från äldrenämnden avseende översiktsplanens målarbete 

samt att dessa deltar vid föreslagen tid för workshop. 

Bo Johansson (S) yrkar bifall till Sune Håkanssons (RP) yrkande.  

Bo Johansson (S) yrkar att Annette Rydell (S) och Bo Johansson (S) väljs 

som politiska representanter från äldrenämnden avseende översiktsplanens 

målarbete. 

Anders Lund (M) yrkar att Sune Håkansson (RP) och Anders Lund (M) väljs 

som politiska representanter från äldrenämnden avseende översiktsplanens 

målarbete. 
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Ylva Olsson (SD) yrkar att Tomas Lund (SD) väljs som politisk representant 

från äldrenämnden avseende översiktsplanens målarbete.  

Propositionsordning 

Sune Håkansson (RP) ställer framfört yrkande avseende de politiska 

representanternas antal och sammansättning under proposition och finner att 

äldrenämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 2 

Sune Håkansson (RP) ställer framförda yrkanden avseende vilka ledamöter 

som ska vara politiska representanter avseende översiktsplanens målarbete 

under proposition och finner att äldrenämnden bifaller detsamma 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att följande ledamöter ska vara politiska 

representanter avseende översiktsplanens målarbete; 

1. Annette Rydell (S) 

2. Bo Johansson (S) 

3. Anders Lund (M) 

4. Sune Håkansson (RP) 

5. Tomas Lund (SD) 

________________ 

Exp: Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 9 Dnr 2016-000008 739 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enl 4 kap. 
1 § och rapportering enl. 16 kap. 6 f § SOL samt beslut 
och rapportering enl. 28 f-g §§ LSS 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

fyra att rapportera till IVO (Inspektion för vård och omsorg).  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr 2016-000014 040 

Resultatberättelse 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson (RP) informerar äldrenämndens ledamöter om 

resultatberättelsen för år 2015. 

Samtliga ledamöter och ersättare är inbjudna till resultatberättelsen torsdagen 

den 7 april.  

Äldrenämndens sekreterare Joakim Karlsson ska utforma en kallelse med tid 

och plats.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 11 Dnr 2016-000002 739 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet. 

Maria Sevestedt, LOV-samordnare har börjat jobba och arbetar med en 

broschyr avseende LOV. Två företag har lämnat in ansökan. 

Måluppfyllelse avseende de olika hemtjänstområdena har börjat. 

Teater för äldre är något som snart finns i hela kommunen. 

Det pågår för tillfället ett projekt att förbättra det palliativa arbetet i 

kommunen. 

För tillfället finns det 13 personer i kö till boenden som inte fått något 

erbjudande om boende. Sju av dessa är till särskilt boende och sex till 

demensboende.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Agnetha Wildros (S), Ally Karlsson (V), Bo Johansson (S), 

Anders Lund (M) samt Ylva Olsson (SD). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 12 Dnr 2016-000004 739 

Skrivelser, cirkulär m,m 

 

Sammanfattning  

a) Föreligger följande skrivelser, protokoll, cirkulär m.m 

b) Protokoll 2015-12-02 från Äldreomsorgens samverkansgrupp. 

c) Kvartalsrapport – SoL och LSS, från IVO, inspektionen för vård och 

omsorg. 

d) Statistik, ålder och kön för hemtjänst (ej förenklat) 2015-12-31. 

e) Statistik, ålder och kön för boende på särskilt boende. 

f) Statistik, avgiftsutrymme.  

Deltar i debatten 

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

samt Laila Andersson (L). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 13 Dnr 2016-000005 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Attestanslista äldrenämnden. 

Namnteckningsprov för beslutsattestant eller ersättare. 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under perioden 2015-11-01 - 2015-11-

30. 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under perioden 2015-12-01- 2015-12-

31.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 14 Dnr 2016-000003 739 

Information om kurser, konferenser m,m 

 

Sammanfattning  

Bo Johansson (S) informerar äldrenämndens ledamöter om en regional 

konferens om välfärdsteknologi. Konferensen är på Scandic Hotell i 

Karlskrona tisdagen den 9 februari och är kostnadsfritt.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bo Johansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 15 Dnr 2016-000006 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Följande frågor redovisades och diskuterades; 

Ylva Olsson (SD) undrar om medarbetarundersökningens resultat kommer 

redovisas för äldrenämndens ledamöter. 

Sune Håkansson (RP) svarar att den redovisningen kan komma redovisas på 

resultatberättelsen den 7 april.  

Bo Johansson (S) frågar hur det kan komma sig att äldrenämndens äskanden 

till de statliga integrationsmedel kommunen fått inte gått igenom 

äldrenämnden utan genom ordföranden och äldrechefen. 

Sune Håkansson (RP) svarar att beskedet om möjligheten för äldrenämnden 

att äska medel från de statliga integrationmedlen kom efter äldrenämndens 

sammanträde i december.  

Anders Lund (M) undrar varför krisberedskapen äldreförvaltningen arbetat 

med kritiserats och varför inte det framstående arbetet förvaltningen gjort 

lyfts upp.  

Deltar i debatten 

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

Susanne Petersson (C), Agnetha Wildros (S) samt Anders Lund (M). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar att uppdra äldreförvaltningen att redovisa resultaten 

på medarbetarundersökningen under sammanträdet i februari eller mars.  

Propositionsordning 

Sune Håkansson (RP) ställer framfört yrkande under proposition och finner 

att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera frågor och svar till protokollet samt uppdra 

äldreförvaltningen att redovisa resultaten på medarbetarundersökningen 

under sammanträdet i februari eller mars. 

________________ 
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Exp: Äldreförvaltningen 

 



Till protokollet. 

Den socialdemokratiska gruppen meddelar genom Bo Johansson att de ska foga en 
protokollsanteckníng som bilaga till dagens Sammanträdesprotokoll ÄN 2016.01.20 
internbudget 2016. 

Protokollsanteckning. 

Den socialdemokratiska gruppen i Äldrenämnden fogar denna protokollsanteckning som 
bilaga till protokollet vid nämndssammanträde 2016.01.20. internbudget 2016. 

Gruppens uppfattning är att det är svårt att fastställa en underbyggd internbudget för 
hemtjänst i ordinärt boende, Lagen 0 Valfrihet (LOV) med externa utförare då yrkande under 
ÄN 2015.04.20 § 71 avslagits och yrkande under ÄN 2015.05.2O § 85 inte utretts. 

K' 

/ /Mn«v 
Bo ansson (S)

~ 
An re vice ordförande i Äldrenämnden 

Ronneby kommun 

J? ?z ok


