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Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare  

Justeringens plats och tid Stadshuset,  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 59-73 
 Camilla Öberg §§59-69,73/ Christoffer Svensson §§70-72                      

 Ordförande 

  

 
Sune Håkansson 

 

 Justerare 

  

 
Bo Johansson 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2016-05-18 

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-26   

Datum då anslaget tas ned 2016-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 
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Camilla Öberg  /  Christoffer Svensson 
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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 (OBT KD) 
Johnny Håkansson (S) 
Ally Karlsson (V) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Ylva  Olsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Christer Åkesson (S) §§59-73 
Agnetha Wildros (S)               §§59-73 
Sandra  Bergkvist (SD)          §§59-73 
 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Rickard Evaldsson (M) 
Ulla Samuelsson (C) 
Laila Andersson (L) 
Monia Svensson (RP) 
Börje Johansson (S) 
Carina  Karlsson (SD) 

Tjänstemän Torill Skaar Magnusson §§59-73 
Britt-Marie Karlsson §60 
Helena Ahlberg        §60 
Elisabet Backström  §61 
Carina Rosenkvist    §62 
Eva Robertsson       §63 
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§ 59 Dnr 2016-000001 739 

Val av justeringsperson samt justering av dagordning 

 

Sammanfattning  

Två ärenden kommer att tas upp under Övriga frågor. 

- Anslag till Äldredag  

- Vidablick      

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamot Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att utse Bo Johansson (S) till 

justerare för dagens protokoll samt att föra in Anslag till äldredag samt 

Vidablick under Övriga frågor.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner bifall för desamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar utse Bo Johansson (S) till justerare för dagens 

protokoll samt justera dagordningen med två ärenden, Anslag till Äldredag 

samt Vidablick, under punkten Övriga frågor. 

________________ 
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§ 60 Dnr 2016-000098 108 

Information angående arbetet med klagomål och 
synpunkter inom hemtjänst och särskilt boende 

Verksamhetschef Helena Ahlberg och kvalitetsutvecklare Britt-Marie 

Karlsson informerar. 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Helen Ahlberg och Kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson har 

uppdraget att utreda, föreslå åtgärder och uppföljning av omfattande klagomål/ 

synpunkter och ärenden som anmälts till IVO som rör Äldreförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås att anta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Ylva Olsson (SD) och Bo 

Johansson (S).  

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar på att informationen noteras till protokollet samt att 

materialet från presentationen läggs till handlingarna.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet samt uppdra 

äldreförvaltningen att lägga presentationsmaterialet till handlingarna. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 61 Dnr 2016-000072 730 

Investeringsbehoven inom vård- och omsorgsboenden 

Utvecklingssamordnare Elisabet Backström föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningens vårdtagare är en heterogen grupp. Därför behövs en 

flexibilitet i verksamheten och i boendeformerna för att möta dessa personer 

och deras vårdbehov.  

Vaga trender pekar på att ansökningsåldern för vård- och omsorgsboende 

ökar. Trygghetsboende, Trygg hemgång och teknisk utveckling är faktorer 

som påverkar ansökningstakten till vård- och omsorgsboende. I dagsläget är 

medianåldern för ansökning till vård- och omsorgsboende 84 år. 

Befolkningsprognosen visar på en ökning i antalet 85 + vilket kommer att 

innebära ett ökat behov av antalet boendeplatser på längre sikt. 

Äldreförvaltningen antar att denna ökning innebär ett behov på ca 120 

platser fram till 2030.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta 

Att ett nytt vård- och omsorgsboende med 32 platser byggs i Hallabro 

Att Lindebo byggs ut med 30- 40 platser 

Att Ågårdsbo byggs ut med ca 90 platser 

Att Backen avvecklas som vård- och omsorgsboende och övergår till 

trygghetsboende 

Att Parkdala kvarstår under perioden 2016- 2030 som boendereserv 

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo Johansson (S), Anders 

Lund (M), Ylva Olsson (SD), Ally Karlsson (V), Johnny Håkansson (S), 

Sylvia Edwinsson (MP), Johannes Chen (KD), ersättare Agnetha Wildros (S) 

och Monia Svensson (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar, med stöd av Anders Lund (M), 

bifall till eget förslag med tidsangivelser enligt nedan: 
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- ett nytt vård- och omsorgsboende med 32 platser byggs i Hallabro 

under 2017. 

- Lindebo byggs ut med 30- 40 platser under 2019. 

- Ågårdsbo byggs ut, gärna i två etapper, under 2022-2024. 

- Backen omvandlas till trygghetsboende, i den takt som 

platstillgången på vård- och omsorgsplatser tillåter. 

- Optionsavtalet på en förlängning av hyresavtyalet för Parkdala 

utnyttjas för perioden 2017-2024. 

Bo Johansson (S) yrkar återremiss på grund av att underlaget borde 

utvecklas.  

Ylva Olsson (SD) yrkar på att prioriteringsordningen i Sune Håkanssons 

(RP) yrkande bör ändras, men i övrigt bifall till Sune Håkanssons (RP) 

yrkande.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer yrkande om avgörande idag mot 

yrkande om återremiss mot varandra och finner bifall för eget yrkande om 

avgörande under dagens möte. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

JA-röst för Bo Johanssons (S) återremissyrkande. 

NEJ-röst för Sune Håkanssons (RP) yrkande om avgörande idag. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer eget yrkande mot Ylva Olssons 

(SD) yrkande om omvänd prioriteringsordning och finner bifall för eget 

yrkande. 

. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning med sex (6) JA- röster och sju (7) NEJ-röster 

beslutar äldrenämnden att avgöra frågan idag.     

Beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 
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- ett nytt vård- och omsorgsboende med 32 platser byggs i Hallabro 

under 2017. 

- Lindebo byggs ut med 30- 40 platser under 2019. 

- Ågårdsbo byggs ut, gärna i två etapper, under 2022-2024. 

- Backen omvandlas till trygghetsboende, i den takt som 

platstillgången på vård- och omsorgsplatser tillåter. 

- Optionsavtalet på en förlängning av hyresavtalet för Parkdala 

utnyttjas för perioden 2017-2024. 

 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltar ej i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Äldreförvaltningen 
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§ 62 Dnr 2016-000102 730 

Reviderade riktlinjer, insatser inom hemtjänsten 

Biståndshandläggare Carina Rosenkvist och Verksamhetschef Helena 

Ahlberg föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har gått igenom nuvarande riktlinjer för insatser i 

hemtjänsten. I samband med införande av Lov (Lagen om valfrihet) och 

ÄBIC (Äldres behov i centrum) kommer insatser att behöva förändras och 

äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer. 

Extra information: kategorin Egenvård har felaktigt hamnat utanför den 

reviderade bilagan.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att anta äldreförvaltningens förslag på nya 

riktlinjer angående hemtjänstinsatser.  

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo Johansson (S), Ylva 

Olsson (SD), Susanne Petersson (C), Anders Lund (M), Ally Karlsson (V), 

Ingrid Carlsson (M), ersättare Monia Svensson (RP) och Laila Andersson 

(L). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar på återremiss samt på att uppdra förvaltningen att 

presentera alla informationsbroschyrer för alla insatser för nämnden. 

Anders Lund (M) yrkar på att uppdra äldreförvaltningen att formulera en 

skrivning i riktlinjerna angående husdjur vid biståndsbedömning.   

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner bifall för desamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar återremittera ärendet och uppdra äldreförvaltningen 

att: 

- formulera skrivning gällande husdjur i riktlinjerna angående husdjur 

vid biståndsbedömning. 
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- återkomma till nämnden och presentera alla informationsbroschyrer 

för alla insatser för nämnden. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 63 Dnr 2016-000097 042 

Tertial 1 2016 

Ekonom Eva Robertsson och förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

- Tertial 1 samt prognosmaterial redovisas och förklaras. 

- Budgetprognos sjuksköterskor presenteras. 

- Genomförandeplan.      

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Ylva Olsson (SD), Anders 

Lund (M), Bo Johansson (S) och tjänstgörande ersättare Agnetha Wildros. 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att informationen noteras till 

protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen samt föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 64 Dnr 2016-000020 730 

Information om målarbetet 

 

Sammanfattning  

Äldrenämndens ledamöter har under tidigare sammanträde 2016-02-17, § 19, 

fått en redogörelse för hur arbetet med att ta fram mål genom den antagna 

målmodellen ska genomföras.  

Arbetet bedöms att genomföras i olika etapper med ett klart beslutsförslag 

till äldrenämndens sammanträde i juni. 

.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP) och ledamot Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att uppdra äldreförvaltningen att 

till nästkommande sammanträde formulera ett fullständigt förslag till 

måldokument.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt uppdra 

äldreförvaltningen att till nästkommande sammanträde formulera ett 

fullständigt förslag till måldokument. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 65 Dnr 2016-000099 022 

Ändring av titel värdinna till aktivitetssamordnare  

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har sedan vård- och omsorgsboendet Skruven 

omvandlades till trygghetsboendet på Hammelinsväg haft en tjänst som 

värdinna. Titulaturen har en koppling till boendeformen trygghetsboende där 

kravet är närhet till personal och någon form av värdskap. I uppdraget som 

värdinna ingår, förutom att leda några fasta aktiviteter, att samverka med 

intresseorganisationer, samordna aktiviteterna för såväl trygghetsboendena 

som andra mötesplatser som inte har direkt koppling till något boende. 

I samband med öppnandet av det nya trygghetsboendet inom området 

Espedalen utökades verksamheten med en tjänst.  

Titulaturen värdinna kan verka något ålderdomligt i förhållande till 

jämställdhetsperspektivet och speglar inte det totala uppdraget. Värdinnorna 

ansvarar även för samordning av aktiviteter på de mötesplatser som 

äldrenämnden har fattat beslut om att ska finnas inom varje 

hemtjänstområde. 

Aktivitetssamordnare är en realistisk beskrivning på uppdraget och förslås 

som ny titulatur.  

Bedömning 

Titulaturen värdinna speglar inte det totala uppdraget samt verkar 

ålderdomligt sett utifrån ett jämställdhetsperspektiv och föreslås därför 

ändras till aktivitetssamordnare.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ändra titulaturen från värdinna till 

aktivitetssamordnare.  

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.     
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Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ändra titulaturen från värdinna till 

aktivitetssamordnare. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 66 Dnr 2016-000100 733 

Ändring av benämning dagcentral till mötesplats 

 

Sammanfattning  

Inom äldreförvaltningen finns idag fyra typer av verksamhet för dagliga 

aktiviteter, dagverksamhet, dagcentral, träffpunkt och mötesplats. 

Dagverksamhet är en biståndsbedömd verksamhet som har ett tydligt syfte 

och är målgruppsinriktad och berörs därför inte av ändringsförslaget. 

Dagcentral, träffpunkt och mötesplats är öppna verksamheter som riktas mot 

äldre i de olika verksamheternas närområde.  

De gemensamma utrymmen som finns inom trygghetsboendena i Ronneby 

Kommun benämns som mötesplats eftersom verksamheten och aktiviteterna 

som bedrivs i dessa utrymmen även riktar sig mot äldre personer som bor i 

trygghetsboendets närområde. Aktiviteterna kan vara på de äldres eget 

initiativ, i samverkan med intresseorganisationer och/eller av den egna 

anställda personalen, då främst värdinnorna. 

Ett av äldrenämndens mål inom nuvarande planperiod, 2015-2016, är att 

skapa mötesplatser med aktiviteter inom varje hemtjänstområde på 

landsbygden.  Arbetet har påbörjats och målet kommer att kunna uppfyllas 

inom planperioden.  De lokaler som används som mötesplatser, förutom 

trygghetsboendenas gemensamhetsutrymmen, är allmänna utrymmen inom 

vård- och omsorgsboendena.  

Bedömning 

För att skapa en tydlighet i begreppen samt en tydlighet i att samma typ av 

verksamhet bedrivs i alla kommundelar bör alla öppna verksamheter ha 

samma benämning. Begreppet mötesplats har uppmärksammats medialt och 

har därigenom mottagits positivt av medborgarna. Mötesplats föreslås därför 

fastställas till förmån för dagcentral och träffpunkt.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att alla öppna dagverksamheter benämnas 

mötesplats.  

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP). 
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Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att alla öppna dagverksamheter framöver ska 

benämnas som mötesplats. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 67 Dnr 2016-000107 730 

Ny förordning om ändring i socialtjänstförordningen 
(2001:937) 2 kap § 3 

 

Sammanfattning  

I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen 

(2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till 

personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende 

behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som 

behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.” 

   Regeringsbeslut 11 februari 2016 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ta informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo Johansson (S) och Ylva 

Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 68 Dnr 2016-000103 003 

Kommunala pensionärsrådets reglemente  

 

Sammanfattning  

Vid sammanträde med KPR den 2/3 2016 beslutades att å KPRs vägnar 

skicka en ny skrivelse till Ks/Kf med begäran om revidering av nuvarande 

reglemente. 

Enligt nuvarande reglemente kan ändringar aktualiseras av KPR, 

äldrenämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

Det reglemente som nu gäller togs av fullmäktige 2015-02-01 med paragraf 

§26/20l 5. 

Förslagsställarna anser att reglementet inte tar hänsyn till 

pensionärsorganisationernas möjlighet till inflytande och att det inte ger 

möjlighet att tillvarata pensionärernas erfarenhet och kunskap i tillräcklig 

utsträckning. 

De punkter förslagsställaren anser bör ändras är nedanstående, som föreslås 

lyda som följer: 

§3. Äldrenämnden utser tre ledamöter till rådet, varav en utses till 

ordförande. 

Uppdraget som vice ordförande i KPR skall innehas av någon från 

pensionärsorganisationerna. 

Kommunstyrelsen utser en ledamot till rådet. 

Äldrenämndens ordförande samt andre vice ordförande utses som ledamöter 

i rådet. 

Pensionärsorganisationer som uppfyller kriterierna i §4 har rätt att utse 

vardera två ledamöter och två ersättare att ingå i rådet. De två största 

organisationerna (PRO och SPF) får utse tre ledamöter och tre ersättare. 

Mandatperioden är densamma som för kommunens nämnder. 

Rådets sekreterare utses av Äldrenämndens förvaltningschef 

Pensionärsorganisationernas representanter skall få reseersättning vid möten. 

§4.Ändras med hänsyn till §3. Nuvarande formulering:  
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Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Ander Lund (M) och Bo 

Johansson (S). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar på att tillstyrka pensionärsorganisationernas förslag i 

sin helhet. 

 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till eget yrkande enligt nedan: 

Äldrenämnden påtalar behovet av att pensionärsorganisationerna är med i 

förändringsarbetet inom äldreomsorgen. Äldrenämnden föreslår att 

reseersättning skall utgå till pensionärsorganisationernas representanter vid 

olika ”möten”. Med ”möten” menas: 

A, sammanträden med KPR och dess beredningsutskott. 

B, justering av protokoll vid dess sammanträden. 

C, sammankomster till vilka äldrenämndens ordförande har kallat, 

exempelvis möten med olika boendegrupper, i samband med byggnationer 

inom äldrenämndens område. 

Kostnaderna beräknas till kringsvid 20 000 kronor per år.       

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer framförda yrkanden mot varandra 

och finner bifall för Bo Johanssons (S) yrkande om att tillstyrka 

pensionärsorganisationernas förslag i sin helhet.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ändra kommunala pensionärsrådets reglemente 

enligt pensionärsorganisationernas förslag enligt följande:  

§3. Äldrenämnden utser tre ledamöter till rådet, varav en utses till 

ordförande. 

Uppdraget som vice ordförande i KPR skall innehas av någon från 

pensionärsorganisationerna. 

Kommunstyrelsen utser en ledamot till rådet. 

Äldrenämndens ordförande samt andre vice ordförande utses som ledamöter 

i rådet. 
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Pensionärsorganisationer som uppfyller kriterierna i §4 har rätt att utse 

vardera två ledamöter och två ersättare att ingå i rådet. De två största 

organisationerna (PRO och SPF) får utse tre ledamöter och tre ersättare. 

Mandatperioden är densamma som för kommunens nämnder. 

Rådets sekreterare utses av Äldrenämndens förvaltningschef 

Pensionärsorganisationernas representanter skall få reseersättning vid 

möten. 

§4.Ändras med hänsyn till §3.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 69 Dnr 2016-000002 739 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om: 

- Kötider 

- Semesterplanering 

- Avslagsärende, förklaring  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo Johansson (S), Ingrid 

Carlsson (M), Anders Lund (M), Sylvia Edwinsson (MP), Ylva Olsson (SD) 

och ersättare Laila Andersson (L). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 70 Dnr 2016-000003 739 

Information om kurser, konferenser m.m 

 

Sammanfattning  

- 13/10 Äldreomsorgsdagarna i Stockholm.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo Johansson (S), Johnny 

Håkansson (S), Ylva Olsson (SD)  

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att flytta nämndens sammanträde 

den 13/10 till förmiddagen samt i övrigt notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar flytta sammanträdet den 12 oktober till förmiddagen 

samma dag samt i övrigt notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 71 Dnr 2016-000004 739 

Skrivelser, cirkulär m.m 

 

Sammanfattning  

Inkomna skrivelser: 

- Protokoll KPR 

- Artikel Dagens medicin (2016-05-12), ”Otydliga mandat 

får masar att sluta” 

- Skrivelse med synpunkter från SPF Seniorerna.  

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP) och ledamot Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar på att notera informationen till protokollet.     

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 72 Dnr 2016-000006 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

- Vidablick och eventuell tillsättning av tvärpolitisk grupp 

för att bedriva förbättringsarbete.  

- Äldredagen, anslag för genomförande. 

- Bo Johansson (S) efterfrågar redovisning av 

sammanställning gällande städkostnader.     

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Ylva Olsson (SD), Bo 

Johansson (S) och ersättare Laila Andersson (L). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att bevilja 52 000 kr till 

genomförandet av Äldredagen. Medel tas från äldrenämndens budget.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar bevilja 52 000 kr till genomförandet av Äldredagen. 

Medel tas från äldrenämndens verksamhetskonto 100, Aktivitet 8100. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 

Ekonomienheten 
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§ 73 Dnr 2016-000110 730 

Chef i beredskap 

Vik. Verksamhetschef Rebecka Welander och förvaltningschef Torill Skaar 

Magnusson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Utifrån en tillsyn i hemtjänsten våren 2014 kräver Arbetsmiljöverket att 

Ronneby kommuns äldreförvaltning skall ha vidtagit följande åtgärder senast 

1 september 2016:  

• Ronneby kommuns äldreförvaltning skall se till att arbetstagare 

får tillgång till stöd och ledning i arbetet under all tid som 

arbetet utförs.  

• Det skall vara tydligt vem som har fått uppgiften att ge sådant 

stöd och ledning, och som har kompetens, resurser och 

befogenheter att fatta beslut under kvällar, nätter och helger.  

• Berörda arbetstagare skall ha kännedom om tillgången till stöd 

och ledning samt vem de vänder sig till vid behov.  

 Tillsynen visade även att enhetscheferna i viss mån fanns tillgängliga i 

telefon för arbetstagare efter ordinarie arbetstid om akuta situationer som rör 

arbetet uppstod.   

För att svara upp till Arbetsmiljöverkets krav, och därigenom säkra att 

arbetsledning finns tillgänglig under kvällar, nätter och helger, har 

äldreförvaltningen tillsammans med personalavdelningen samt fackliga 

representanter tagit fram en modell för Chef i beredskap. Chef i beredskap 

skapar också en trygghet för enhetscheferna som inte behöver känna att de 

ska vara tillgängliga för sin personal under obekväm arbetstid.  

Modellen innebär att en chef finns i beredskap under kvällar, nätter och 

helger vilket säkrar upp arbetsledning dygnet runt. Utanför ordinarie 

arbetstid vänder sig personalen till Chef i beredskap vid extraordinära 

händelser, exempelvis brand, hot- och våldssituationer mm.  

Man är Chef i beredskap under en veckas tid. De har en grundersättning för 

uppdraget. Vid utryckning eller storhelg ökar ersättningen. Vid ersättning av 

sjukdom utgår en extra ersättning för den som täcker med 500 kr/dygn. Vid 

byte av vecka, oavsett orsak, utgår inte denna ersättning.  
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Bedömning 

Arbetsmiljöverkets krav på stöd och ledning under obekväm arbetstid anses 

rimligt i en verksamhet som bedrivs dygnet runt.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget om chef i 

beredskap samt att äska om tilläggsanslag i budgeten för motsvarande 

kostnad.  

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Anders Lund (M), Bo 

Johansson (S) och tjänstgörande ersättare Agnetha Wildros. 

Yrkanden 

Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslagets intention.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

- ställa sig bakom förslaget om chef i beredskap samt att äska 

om tilläggsanslag i budgeten för motsvarande kostnad 

kommunstyrelsen. 

- föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

bifalla äskande om medel för åtgärden ”Chef i beredskap”. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


