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2013/95 

§ 45  Justering av dagordningen. 

 

Sune Håkansson, (RP), framställer ordningsfråga avseende punkt 2. LOV, Lagen om valfrihet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Susanne Lundgren (M), ledamöterna Sune Håkansson (RP), Anders 

Lund (M), Susanne Östergaard (FP) samt Bo Johansson (S).  

Yrkanden 
Sune Håkansson (RP) yrkar att ärendet inte ska tas upp på dagens sammanträde. 

Susanne Lundgren (M) yrkar att ärendet ska kvarstå på dagordningen. 

Propositionsordning 
Ordförande Susanne Lundgren (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

nämnden avslår Sune Håkanssons (RP) yrkande och att ärendet därmed kvarstår på dagordningen.  

 

Beslut 

Punkt 2.  LOV, Lagen om valfrihet kvarstår på dagordningen. 

Dagordningen kompletteras med en punkt Aktuellt i verksamheten 

_____________________ 
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2013/65 

§ 46  LOV, Lagen om valfrihet. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-08 Remissvar 2013-04-03 från PRO-

föreningarna i Ronneby kommun 
angående införande av LOV i Ronneby 
kommun. 

   

2 Handling 2013-04-04 Förslag 2013-04-04    

3 Handling 2013-03-12 Remissvar från KPR:s fyra 
pensionärsorganisationer, SPF, SPRF, 
PRO och SKPF angående LOV. 

   

Josef Mösenbacher, utredare av LOV, lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I samband vid fastställande av budget 2012-2013, plan 2014-2015, KF § 308/2011 beslutades om 

att ge Äldreförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för implementering av Lag om 

Valfrihet (LOV).  

I denna utredning besvarar undertecknad utredare uppdraget från Äldreförvaltningen genom 

analyser och förslag till beslut angående införande av LOV inom Äldreförvaltningen i Ronneby 

Kommun 

Bedömning 
Med hjälp av valfrihetssystem enligt lagen (20008:962) om valfrihetssystem kan kommuner öppna 

för valfrihet och kvalitetskonkurrens inom en rad områden där kommunens egenregi tidigare varit 

det enda alternativet. 

 

Valfrihet förväntas ge bättre kvalitet såväl i den externa som i den interna verksamheten. 

Valfriheten kan utveckla och gynna det lokala småföretagandet. Öka valfriheten och inflytande 

genom att sätta den enskilde i fokus genom möjligheter att själv välja utförare. 

 

Ett mål med valfrihetssystem enligt LOV är att det ska bidra till mångfald. Ett sätt att göra det 

möjligt för mindre företag att etablera sig är att anpassa kraven så att nystartat företag med små 

resurser får möjlighet att erbjuda sina tjänster. Genom att sätta ett kapacitetstak bör detta kunna 

uppnås.  

 

Med kapacitetstak avses i utredarens förslag de begränsningar i antal timmar eller brukare som 

externa utförare kan ange vid ansökan att bli godkänd som extern utförare av hemtjänst. Utföraren 

kan välja att endast utföra servicetjänster eller både service- och omvårdnadsinsatser inkl. 

delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. 

 

Eftersom LOV bygger på kvalitet och brukarens rätt att välja utförare, bör det inte finnas några 

geografiska begränsningar. Denna rätt att välja mellan godkända leverantörer bör vara möjlig för 
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alla kommuninvånare oavsett om vederbörande är bosatt i centralorten eller på landsbygden. Att 

införa geografiska begränsningar strider även mot den kommunala likställighetsprincipen. 

 

Fördelen med en prestationsbaserad ersättning är att det även av den egna verksamheten krävs 

redovisning för vad man utfört och att det inte längre enbart bygger på verksamhetsuppskattningar 

utifrån schabloniserad tidsåtgång. Ersättning utifrån utförd tid innebär att utföraren får den tid att 

utföra den beviljade insatsen som det tar hos brukaren från det han kommer tills det han går. 

  

Ersättning utifrån biståndsbedömd tid innebär att utföraren får ett bestämt antal timmar för varje 

biståndsbedömd insats Ersättningsmodellen baseras på att tidsåtgången för de olika insatser är 

beräknade i förväg Om denna modell används kan utföraren skaffa sig rationaliserings och 

vinstutrymme som kommunen får betala för. 

 

Utgångspunkten för ersättningsnivåer bör vara att de externa utförarna ska få samma ersättning som 

egenregiverksamheten. Men eftersom kommunen har det yttersta ansvaret för alla brukare kan det 

medföra högre genomsnittliga kostnader. Som ytterst ansvarig kan det innebära en viss 

överkapacitet avseende tillhandahållande av personalresurser. 

  

Ett valfrihetssystem bygger på att brukaren har möjlighet att välja utförare, men kan avstå från att 

göra val. Kommunen måste erbjuda ett ickevalsalternativ som tilldelas brukare som avstår från att 

välja. Detta ska vara bestämt i förväg. Egenregin har ett större ansvar att ta emot akuta brukare om 

den valda utföraren inte har utrymme eller möjlighet att påbörja insatsen i tid  

 

Valfrihetssystem medför en ökning av administrativa uppgifter både för myndighetskontoret men 

även för den administrativa enheten. Organisationen behöver förstärkas med en person som hanterar 

förfrågningsunderlag, avtal och avtals uppföljning. 

Undantag 

Initialt föreslår utredaren att undanta nattpatrull, larm och matdistribution Extern nattpatrull och 

extern larminstallatör kräver större förändringar i verksamheten. 

Extern matdistribution bör invänta utgången av kostutredningen. 

Förslag till beslut 
Att fritt val av utförare ska införas inom äldreförvaltningen 

Att valfrihet ska gälla hela kommunen 

Att valfrihetssystem ska omfatta hemtjänstens service och omvårdnadsinsatser inklusive delegerade 

hälso- och sjukvårdinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

Att natt patrull, larminstallation och matdistribution inte ska beröras av valfrihet initialt 

Att det i ett förfrågningsunderlag anges möjlighet för den externa utföraren att ange begränsningar i 

form av kapacitetstak, både när det gäller antal brukare och utförande insatser (till exempel service 

eller personlig omvårdnad eller både och) 

Att inte medge möjlighet för externa utförare att begränsa sitt åtagande till en geografisk del av 

kommunen 

Att ersättning till externa utförare ska baseras på en ersättningsmodell utifrån utförd tid  

Att hänsyn ska tas till kommunens huvudansvar vid beräkning av timersättning vilket innebär att 

egenregiersättningen ska vara högre än för den externa utföraren 

Att ersättningsnivåerna ska vara differentierade och bygga på fyra kriterier 

Att den kommunala egenregiverksamheten initialt skall utgöra ickevalsalternativet 

Att organisationen förstärks med en tjänst 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Susanne Lundgren (M), ledamöterna Sune Håkansson (RP), Anders 

Lund (M), Bo Johansson (S), Tomas Lund (SD), Johannes Chen (KD), Susanne Östergaard (FP), 

Birger Svensson (C), tjänstgörande ersättare Kristina Rydén (S), Ann-Margret Pfeifer (S) samt 

ersättare Ann Espenkrona (M) och Laila Andersson (M).   

Yrkanden 
Socialdemokraterna genom Bo Johansson (S) yrkar avslag på förslaget att införa LOV. 

 

Sune Håkansson (RP) yrkar på återremiss till utredningsgruppen. 

 

Ordförande Susanne Lundgren (M) yrkar med instämmande av Anders Lund (M), Johannes Chen 

(KD), Susanne Östergaard (FP), Centerpartiet genom Birger Svensson (C) samt Tomas Lund (SD) 

att föreslå Kommunfullmäktige att införa LOV med följande förändringar i förslaget till beslut: 

Punkterna att inte medge möjlighet för externa utförare att begränsa sitt åtagande till geografisk del 

av kommunen, att hänsyn ska tas till kommunens huvudansvar vid beräkning av timersättning samt 

att organisationen förstärks med en tjänst tas bort. 

Punkten att nattpatrull, larminstallation och matdistribution inte ska beröras av valfrihet initialt 

ändras till att nattpatrull, larminstallation och matdistribution skall initialt vara i kommunal regi. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Susanne Lundgren (M) ställer proposition på Sune Håkanssons (RP) yrkade om 

återremiss och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Susanne Lundgren (M) ställer proposition på socialdemokraternas yrkande och 

ordföranden med fleras yrkande och finner att nämnden bifaller ordföranden med fleras yrkande. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

 

Ja-röst för bifall till ordföranden med fleras yrkande. 

Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas yrkande. 

Omröstningsresultat 
Beslutande  Ja Nej Avstår 

Susanne Lundgren (M) X 

Anders Lund (M) X 

Birger Svensson (C) X 

Susanne Petersson (C) X 

Susanne Östergaard (FP) X 

Johannes Chen (KD) X 

Sune Håkansson (RP)   X 

Bo Johansson (S)  X 

Kristina Rydén (S)  X 

Ewa Blennow (S)  X 

Johnny Håkansson (S)  X 
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Ann-Magret Pfeifer (S)  X 

Tomas Lund (SD) X 

 

Omröstningsresultat: 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 

Att fritt val av utförare ska införas inom äldreförvaltningen 

Att valfrihet ska gälla hela kommunen 

Att valfrihetssystem ska omfatta hemtjänstens service och omvårdnadsinsatser inklusive delegerade 

hälso- och sjukvårdinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

Att natt patrull, larminstallation och matdistribution skall initialt vara i kommunal regi 

Att det i ett förfrågningsunderlag anges möjlighet för den externa utföraren att ange begränsningar i 

form av kapacitetstak, både när det gäller antal brukare och utförande insatser (till exempel service 

eller personlig omvårdnad eller både och) 

Att ersättning till externa utförare ska baseras på en ersättningsmodell utifrån utförd tid  

Att ersättningsnivåerna ska vara differentierade och bygga på fyra kriterier 

Att den kommunala egenregiverksamheten initialt skall utgöra ickevalsalternativet 

Reservation 
Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att före justeringen 

komma in med en skriftlig reservation. 

 

Reservation från Sune Håkansson (RP) 2013-04-11: 

” Jag föreslog att ärendet skulle återremitteras. Motiveringarna är: 

a. Dokumentet borde ha språkgranskats. 

b. Utredarens förslag till beslut, liksom förslaget från M, SD, C, Kd och Fp, var alltför dåligt 

genomarbetat. Redan det faktum att politikerförslaget strök flera punkter från utredarens 

förslag visar detta. 

c. Äldrenämndens beslut innehåller ingen bedömning av de ekonomiska konsekvenserna. Min 

bedömning är att LOV, enligt utredarens förslag i övrigt, innebär någon miljon i 

kostnadsökning varje år. 

d. Utredarens förslag, som Äldrenämnden inte tar avstånd ifrån, innebär att ett företag som 

erbjuder verksamhet i Ronneby centralort, också måste erbjuda verksamhet i, exempelvis, 

Belganet. Den senare verksamheten skall bedrivas utan någon extra ekonomisk 

kompensation för restid, etc. 

e. Möjligheterna att driva mindra, lokala företag begränsas starkt, enligt det förslag som 

utredaren framlagt, och som Äldrenämnden inte tar avstånd ifrån. Det kan finnas möjligheter 

att driva ett lokalt företag i Eringsboda, men inte om företaget samtidigt måste erbjuda sina 

tjänster i Kuggeboda, det senare utan extra ersättning. 

f. Därav följer att Äldrenämnden inte beaktar miljökonsekvenserna av de dubbelkörningar, 

som LOV:en kan medföra. 

g. Vissa delar av verksamheten inom hemtjänsten bör, före beslut om LOV:en, utvärderas. Är 

hemsändning av varor från butik effektivare än att kommunens personal gör inköpen? 

h. Äldrenämnden föreslår att LOV:en ska införas i vår kommun. Förts måste då ett 

förfrågningsunderlag utarbetas. Äldrenämndens förslag till kommunfullmäktige innehåller 

inte något om, vem som slutligen skall fattas beslutet angående förfrågningsunderlagets 

utformning. Utredaren föreslog, muntligen, att Äldrenämnden skall besluta. Jag menar att 
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förfrågningsunderlaget, åtminstone till vissa delar, har en sådan dignitet att det är en 

fullmäktigefråga. Detta gäller, exempelvis, ersättningen till företagen.” 

_____________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige
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2012/175 

§ 47  Begäran om remissyttrande gällande Gemensamma egenavgifter/egenansvar 
inom samverkansnämnd för länets hjälpmedelsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-03 Information 2013-04-02 angående 

återremitterat ärende. 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-01-22 ÄN §7/2013 2013-01-16, Begäran om 
remissyttrande gällande Gemensamma 
egenavgifter/egenansvar inom 
samverkansnämnd för länets 
hjälpmedelsverksamhet. 

   

3 Handling 2013-01-09 Förslag 2013-01-08 till remissyttrande 
gällande Gemensamma 
egenavgifter/egenansvar inom 
samverkansnämnd för länets 
hjälpmedelsverksamhet. 

   

4 Handling 2012-11-15 Från  Kommunledningsförvaltningen 
2012-11-09 begäran om remissyttrande. 

   

Sammanfattning 
Äldrenämnden beslutar vid sammanträdet i januari 2013, att återremittera ärendet om Gemensamma 

egenavgifter/egenansvar, för att belysa kostnaderna kontra förbehållsbeloppet samt att beslut ska tas 

om alla avgifter vid samma tillfälle. 

 

Äldrenämnden beslutar att ärendet återaktualiseras på sammanträdet i april 2013. 

Den länsövergripande arbetsgruppen har inte kunnat finna någon gemensam mötestid, förrän i april. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Susanne Lundgren (M), ledamöterna Bo Johansson (S) samt Anders 

Lund (M). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Förvaltningen återkommer med 

ärendet i maj. 

_____________________ 
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2013/81 

§ 48 Verksamhetsbidrag till föreningar 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-03 Föreningar som söker bidrag för 2013 från 

Äldrenämnden. 
   

Sammanfattning 
Redovisas förteckning över föreningar som söker bidrag för 2013 från Äldrenämnden. 

 

 

Föreningar Sökt bidrag 

2013 

 

SPF-Ronneby 

 

  9.000 kr 

 

SPF-Bräkne-Hoby 

 

  6.000 kr 

 

PRO-Backaryd 

 

  3.500 kr 

 

PRO-Bräkne-Hoby 

 

  6.000 kr 

 

Budgeten för verksamhetsbidrag är 44.000 kr 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Susanne Lundgren (M), ledamöterna Tomas Lund (SD), Sune 

Håkansson (RP), Johannes Chen (KD) samt Anders Lund (M). 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Lundgren (M) yrkar att var och en av de sökande får ytterligare 3000 kr vilket 

innebär en samlad summa om 36 500 kr. 

Propositionsordning 
Ordförande Susanne Lundgren (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att lämna verksamhetsbidrag enligt följande: 
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Föreningar Beslutat 

bidrag 

2013 

 

SPF-Ronneby 

 

  12.000 kr 

 

SPF-Bräkne-Hoby 

 

  9.000 kr 

 

PRO-Backaryd 

 

  6.500 kr 

 

PRO-Bräkne-Hoby 

 

  9.000 kr 

 

_____________________ 

Exp: 

SPF-Ronneby 

SPF-Bräkne-Hoby 

PRO-Backaryd 

PRO-Bräkne-Hoby
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2013/83 

§ 49  Sörbycentret, Ronneby, förlängning av lokalhyreskontrakt. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-03 Förlängning av lokalhyreskontrakt 2013-

04-02 vid Sörbycentret. 
   

Äldrechef Torill Skaar Magnusson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Med till största delen oförändrat sakinnehåll har lokalhyreskontraktet upprättats med en  

kortare hyrestid dvs. sex (6) månader med tre månaders uppsägningstid. Det har även  

avtalats att efter sex månader att kontraktet kan löpa tills vidare med tre månaders 

uppsägningstid. 

Med anledning av att konkursförvaltaren ännu inte sålt fastigheten föreslås att nu gällande 

lokalhyreskontrakt löper vidare med tre månaders uppsägningstid enligt ovan. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden beslutar godkänna lokalhyreskontraktet enligt ovan och föreslår 

Kommunfullmäktige, att besluta godkänna det samma. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson kompletterar sitt beslutsförlag med att Äldrenämnden beslutar 

att delegera till Äldrenämndens ordförande att teckna avtal efter beslut i Kommunfullmäktige.  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna lokalhyreskontraktet enligt ovan och föreslår 

Kommunfullmäktige, att besluta godkänna det samma. 

 

Äldrenämnden beslutar att delegera till Äldrenämndens ordförande att teckna avtal efter beslut i 

Kommunfullmäktige. 

_____________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige
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2013/36 

§ 50  Anslagsförbrukning. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-03 Anslagsförbrukning t.o.m. mars 2013.    

Sammanfattning 
Ordförande Susanne Lundgren (M) redogör för anslagsförbrukning t.o.m. mars månad 2013. 

Totalt sett 24 % förbrukat och rekommenderat utfall är också 24 %. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Susanne Lundgren (M) samt ledamöterna Sune Håkansson (RP) och Bo 

Johansson (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/82 

§ 51  Delegationsordning för Äldrenämnden. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-03 Tillägg 2013-04-03 till Äldrenämndens 

delegationsordning. 
   

Äldrechef Torill Skaar Magnusson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2013-03-05, § 288 delegeras till nämnderna att fatta beslut om dels 

inrättande av tjänst och dels om indragning av fast tjänst. 

Äldrenämnden kan genom tillägg i delegationsordningen vidaredelegera beslutfattandet enligt ovan 

till förvaltningschef/äldrechef. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att anta tillägget i delgationsordningen med punkterna 10 b och 10 c. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Susanne Lundgren (M), ledamöterna Sune Håkansson (RP), Bo 

Johansson (S), Anders Lund (M), Susanne Östergaard (FP) samt tjänstgörande ersättare Kristina 

Rydén (S). 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Lundgren (M) yrkar med instämmande av Anders Lund (M) och Susanne 

Östergaard (FP) bifall till förslag till beslut med tillägget att Delegationsordningen, under 

Socialtjänstlagens punkter, kompletteras med att Förvaltningschefen även får delegation att göra en 

Lex Sarah-anmälan. 

 

Bo Johansson (S) yrkar avslag på förslag till beslut samt ordförandens tillägg. 

Propositionsordning 
Ordförande Susanne Lundgren (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

Äldrenämnden bifaller ordförandens med fleras yrkande. 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att anta tillägget i delgationsordningen med punkterna 10 b och 10 c samt 

införa en punkt Beslut om Lex Sarah-anmälan med delegation till Äldrechef under Socialtjänstlagen 

i delegationsordningen. 

_____________________ 
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2013/34 

§ 52  Uppföljning av Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-03 Information 2013-04-03 om anställda 

coacher. 
   

Avdelningschef Annette Sander lämnar följande information 

Sammanfattning 
Vi vet att åtgärder inom de fyra områdena identifiering, planering, uppföljning och information kan 

förebygga onödiga sjukhusvistelser. Utifrån den mängd utvecklingsarbeten som pågår och har 

pågått med syfte att förhindra den slutenvård som är undvikbar och minska återinläggningar har vi 

lärt oss att ovanstående åtgärder  har effekt. 

För att kunna implementera en sammanhållen vård och omsorg i verksamheten har tre coacher 

anställts under perioden mars till augusti. Målet med coacherna är även att nå de nationella målen 

inom Senior Alert, Palliativ Registret, Läkemedelsgenomgångar samt BPSD.    

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Susanne Lundgren (M) samt tjänstgörande ersättare Kristina Rydén (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/85 

§ 53  Lex Sarah. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-03 Utredning 2013-04-02 av inkommen 

anmälan. 
   

Verksamhetscheferna  Helen Ahlberg samt Maria Sevestedt lämnar följande beslutsförslag  

Sammanfattning 
Utredning av inkommen Lex Sarah anmälan. Eftersom ärendet berör både äldre- och 

socialförvaltning är utredningen genomförd av verksamhetschefer från respektive förvaltning.  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att en anmälan till Socialstyrelsen ska göras då missförhållandet är 

allvarligt. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Susanne Lundgren (M) samt ledamöterna Anders Lund (M) och 

Susanne Östergaard (FP).  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att en anmälan till Socialstyrelsen ska göras. 

 

_____________________ 
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2013/59 

§ 54  Kösituationen till särskilt boende. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-03 Kösituationen  2013-04-02 till särskilt 

boende. 
   

Verksamhetschef Helen Ahlberg lämnar följande information och beslutsförslag 

Sammanfattning 
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag på möjliga förändringar i nuvarande verksamhet som 

bidrar till en minskning av kösituationen.  

 

Boendekön inom äldreförvaltningen är 2013-04-02 tre personer till särskilt boende varav två har 

erbjudits boende och 20 personer till demensboenden varav fyra har erbjudits boende och tackat ja. 

Kön till demensboenden ökar stadigt och äldreförvaltningen har inte möjlighet att erbjuda boende i 

den takt som behövs. Denna förändring har skett under kort tid, under sommaren 2012 kunde 

äldreförvaltningen konstatera att det fanns ett flertal lediga lägenheter både inom särskilt boende 

och demensboende. Den nuvarande situationen kan komma att innebära vitesförläggande från 

Socialstyrelsen på grund av att väntetiden från beslutsdatum för bifall till särskilt boende till att 

lägenhet erbjuds överstiger 90 dagar, detta gäller för fem ärenden.  

 

Åtgärd 

För att omedelbart hantera ovanstående situation kommer fyra platser på korttidsboendet att öppnas 

för att ta emot personer som väntar på demensboende. Med denna åtgärd minskar 

äldreförvaltningen risken för vitesföreläggande. Det är också angeläget att inte avsätta ytterligare 

platser inom korttidsverksamheten för personer som väntar på demensboende. En sådan beläggning 

av korttidsplatserna kan skapa merkostnader i form av betalningsansvar för personer som skrivs ut 

från sjukhuset och som beviljats korttidsboende. En utökad verksamhet på korttidsboendet med fyra 

platser kommer att betyda en ökning av personalkostnader med ca 2 535 000 kr per år. 

Äldreförvaltningen har 2013-04-02 10 lediga lägenheter inom de särskilda boendena och två 

blivande lediga lägenheter inom demensboende. Möjligheten att anpassa bemanningen inom de 

särskilda boendena för att kunna erbjuda de lediga lägenheterna till personer med demensdiagnos 

ska utvärderas. I den mån det anses lämpligt kommer dessa lägenheter snarast erbjudas. 

Lägenheterna inom demensboende kommer att erbjudas så snart det är möjligt för och då minskar 

antalet ärenden i riskzon för vitesföreläggande. 

 

 

Långsiktig planering 

Behovet av platser på demensboenden har ökat och det är en trend som förväntas hålla i sig. 

Äldreförvaltningen måste långsiktigt planera för hur det behovet ska tillgodoses. Sedan Ronneby 

kommun inrättat trygghetsboenden har efterfrågan på vanliga särskilda boendeplatser minskat. 

Detta kan ge en möjlighet att omvandla platser på särskilt boende till demensboende. 

Äldreförvaltningen kommer att arbeta fram en handlingsplan för hur innevarande resurser kan 

förändras och även en analys över eventuellt behov av utökat antal boenden för dementa. 
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Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka ärendet vidare till 

kommunstyrelsen för information.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Susanne Lundgren (M), ledamöterna Anders Lund (M), Sune 

Håkansson (RP) samt Bo Johansson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Lundgren (M) yrkar att nämnden tar följande beslut: 

Utifrån det akut uppkomna behovet av demensplatser samt avvärjande av vitesföreläggande från 

Socialstyrelsen har Äldrenämnden vidtagit ovanstående åtgärder. Detta innebär ökande kostnader 

för verksamhetsåret 2013 inom demensboende. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen för 

information. 

Propositionsordning 
Ordförande Susanne Lundgren (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Utifrån det akut uppkomna behovet av demensplatser samt avvärjande av vitesföreläggande från 

Socialstyrelsen har Äldrenämnden vidtagit ovanstående åtgärder. Detta innebär ökande kostnader 

för verksamhetsåret 2013 inom demensboende. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen för 

information. 

_____________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen
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2013/84 

§ 55  Handlingsplan för bemanning 2014 på kommunens särskilda boende. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-03 Förberedelser och plan 2013-04-02.    

Verksamhetschef  Helen Ahlberg lämnar följande information och beslutsförslag 

Sammanfattning 
Fr.o.m. den 1 januari 2014 finns nationella krav från Socialstyrelsen på att arbeta med nya  

bemanningskrav inom våra boenden. 

Biståndsbedömning ska ske på våra boenden på samma sätt som inom hemtjänsten. 

Äldreförvaltningen har med anledning av detta valt att beskriva de förberedelser som  

bedöms behövas samt den plan som finns för att möta dessa nya bemanningskrav.  

Förberedelserna och planen kan ses som ett kvalitetskoncept/modell inom Äldreförvaltningen. 

 

För att möta dessa krav har äldreförvaltningen valt att agera och lägga en plan för förberedelse av 

verksamheten. Äldreförvaltningen vill skapa något nytt, något unikt och har därför även valt att 

planen ska omfatta andra utmaningar som vi står inför, vilka tillsammans ska skapa ett nytt 

kvalitetskoncept/modell. 

 

Planering av nytt kvalitetskoncept/modell: 

Utmaningar äldreförvaltningen valt att planeringen ska omfatta: 

- Nya bemanningskrav 2014 

- Lokala demensriktlinjer 

- Utmaningarna med våra så kallade ”ytterfall” 

- Nya roller för Silviasystrar* 

 

*En Siliviasyster är en undersköterska som läst en påbyggnad inom demensvård genom KY 

(Kvalificerad Yrkesutbildning numera Yrkeshögskola). Silviasystern har fått sin titulatur genom 

Silivahemmet i Stockholm där utbildningen ägt rum. I dagsläget har äldreförvaltningen tillgång till 

fem Siliviasystrar med denna utbildning och en medarbetare med likvärdig utbildning inom 

demensområdet.  

 

Planeringen börjar med att en biståndshandläggare utför ett bedömningstest på 

demensavdelningarna Vidablicksvägen 1-3, testet kommer att genomföras under april 2013. Testet 

kommer att resultera i individuella bedömningar för varje boende och deras behov. Utgångspunkten 

är att de schabloner som idag används inom hemtjänsten ligger till grund för bedömningar som görs 

på boendet. Detta test ska ge oss en ”fingervisning” över det totala behov av omvårdnadspersonal 

som individuella biståndsbedömningar kommer att innebära.  

 

Under hösten 2013 planeras för förberedelsefasen kring det nya kvalitetskonceptet/modellen i 

äldreförvaltningen. Denna fas innebär att Silviasystrar frigörs från sin ordinarie arbetsplats för att 

tillsammans med demenssjuksköterskor och biståndshandläggare finna formerna för att uppnå 
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kraven som träder i kraft 1 januari 2014 samt de mål äldreförvaltningen räknar med att uppnå 

genom detta koncept/modell. Under denna period har gruppen stöd av en ”planeringsledare”. 

 

Målen är:  

 Bidra till att uppfylla de lokala demensriktlinjerna. 

 Finna formerna för hur Silviasystrarna kan vara biståndshandläggare behjälplig med 

de underlag som ska ligga till grund för bedömningar på särskilda boenden.  

 Finna formerna för hur Silviasystrarna ska kunna stötta och arbeta på enhet där 

”ytterfall” finns under kritiska perioder. ”Ytterfallen” kännetecknas av individer som 

ofta har psykiska och beteendemässiga problem till följd av sin demensdiagnos. En 

tänkbar orsak till att dessa ”ytterfall” har ökat är nedläggning av den 

geropsykiatriska avdelningen som bedrevs i landstingets regi. På denna avdelning 

lades personer med ovanstående problem in för bland annat medicininställningar. 

Sedan nedläggningen återförs de utan denna medicininställning till kommunala 

verksamheter och det upplevs som att det saknas beredskap för dessa ärenden och 

detta har blivit mer påtagligt från och med 2012. 

 Silviasystrarna ska ha bildat ett fungerade team med ovanstående mål som grund för 

ett bestående nytt och unikt kvalitetskoncept/modell. Äldreförvaltningen ser det som 

ett kvalitetskoncept som kan påminna om Trygg hemgång. Den modellen har skapat 

stora framgångar för Ronneby kommun kring undvikbara återinläggningar och det 

har också bidragit till en stor kvalitetshöjning för den enskilde vårdtagaren. 

 

När målen är uppnådda och teamet har skapat en fungerande struktur kommer en enhetschef att 

ansvara för medarbetarna som arbetar genom det bestående kvalitetskonceptet/modellen. 

  

 

Äldreförvaltningen har tittat på finansiering för det nya kvalitetskonceptet/modellen och 

planeringen inför detta. 

 

 Äldreförvaltningen måste få återkomma med aktuella siffror efter genomfört test på 

Vidablicksvägen 1-3 som förväntas ge en fingervisning över bemanningsbehov enligt 

de nya reglerna. 

 

 Det finns behov av minst en biståndshandläggare för att klara kraven på de nya 

bemanningsreglerna som träder i kraft 1 januari 2014. Äldreförvaltningen planerar att 

omvandla nuvarande boendesamordnartjänst till biståndshandläggartjänst för att 

finansiera utökningen av verksamheten. Boendesamordnaruppdraget kommer initialt 

att läggas över på verksamhetschefen för myndighetskontoret. 

 

 ”Planeringsledaren” som ansvarar för förberedelsefasen under 2013 kan finansieras 

genom att använda delar av en redan befintlig tjänst. Detta är en tillfällig tjänst, 

meningen är att ansvarig för teamet blir en enhetschef. 

 

 I kvalitetskonceptet/modellen ingår Silviasystrarna som en viktig del. Kostnaden för 

dem är inte beräknad men de måste friställas från nuvarande arbetsplats och det kan 

kräva att deras plats ersätts med vikarie. 
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 Det team som ska bildas förväntas vara flexibelt och arbeta där ”ytterfall” finns i 

verksamheten. Det gör att teamet kan komma att behöva tillgång till leasingbil för att 

förflytta sig mellan kommundelarna och det medför i så fall en kostnad. 

 

De nya bemanningsreglerna som gäller från och med 1 januari 2014 ställer stora krav på anpassning 

av äldreförvaltningens verksamhet. Genom detta kvalitetskoncept/modell bedömer 

äldreförvaltningen att hög grad av kvalitet ska kunna skapas till en relativt låg kostnad. 

 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att anta informationen för vidare beredning till  

Kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Susanne Lundgren (M), ledamöterna Anders Lund (M), Sune 

Håkansson (RP) samt Bo Johansson (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet och överlämna denna till 

Kommunstyrelsens budgetberedning. 

_____________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens budgetberedning
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2013/8 

§ 56  Aktuellt i verksamheten. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson lämnar följande information: 

 

-  Lex Maria-ärende där utredning pågår. Mer information kommer att ges på nämnden i maj. 

 

- Två aktörer är intresserade av att bygga Trygghetsboende i centrala Ronneby. 

Äldrenämnden berörs så till vida att dessa vill att nämnden hyr utrymmen för aktiviteter i 

anslutning till boendet. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Susanne Lundgren (M), ledamöterna Bo Johansson (S), Sune 

Håkansson (RP) samt tjänstgörande ersättare Kristina Rydén (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/11 

§ 57  Information om kurser, konferenser m.m. 

 

 

Sammanfattning 
Följande inbjudningar har kommit: 

 

Föreställningen ”Det har kommit en båt med bananer” samt seminarium som ges inom ramen för 

projektet Teater för äldre. 2013-04-19 i Karlskrona 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att det är fritt att gå för nämndens ledamöter. Anmälan görs direkt av var 

och en som önskar delta. 

_____________________ 
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2013/4 

§ 58  Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. 

 

a) Från Kommunstyrelsen § 77/2013 Delegationsordning för Kommunstyrelsen. 

 

b)  Från Kommunfullmäktige  

     § 42/2013 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Äldrenämnden,  

     Viktor Karlsson (M), samt nyval Dnr. 2013/48 224.  

     § 63/2013 Beslut om att godkänna upprättat hyresavtal med Sörbycentret i konkurs AB 

     Dnr. 2013/88 225. 

     § 64/2013 Beslut om godkännande av föreslagna avgifter inom Äldreomsorgen 

     Dnr. 2013/17 226. 

     § 65/2013 Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige,  

     Johannes Chen (KD), gällande kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen  

     Dnr. 2012/62(2013.227). 

 

c)  Protokoll 2013-02-28 från Samverkansnämnden i Blekinge. 

 

d)  Från Socialstyrelsen 2013-03-06 meddelande om tillsyn Dnr. 2013/60 219.  

 

e)  Från Arbetsmiljöverket 2013-03-21 Resultatet av inspektionen Dnr. 2013/71 254. 

 

f)  Avtal om övertagande av ansvar för vissa Hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 

     Dnr. 2013/86 299. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/5 

§ 59  Delegationsbeslut. 

 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 31 mars 2013. 

 

Rapport i personalärenden. 

 

Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(26) 

 
Äldrenämnden 2013-04-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/6 

§ 60  Övriga ärenden. 

 

 

- Bo Johansson (S) undrar om inbjudan till teatern/seminariet ”Det har kommit en båt med 

bananer” gått till kulturombuden. Han undrar också hur kulturombuden och deras arbete 

fungerar idag. Äldrechef Torill Skaar Magnusson får i uppdrag att redovisa läget i frågan vid 

ett kommande nämndssammanträde. 

- Bo Johansson (S) undrar om det blir en fortsättning på äldrelots. Äldrechef Torill Skaar 

Magnusson menar att uppdraget är genomfört och att det därför inte behövs en fortsättning. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Bo Johansson (S), Birger Svensson (C), Johannes Chen (KD) samt 

ersättare Laila Andersson (FP) och Hjördis Thiel (RP). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera övriga frågor till protokollet. 

 

_____________________ 


