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§ 58 Dnr 2019-000035 739 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Ärende: ”Val till KPR efter avgående ledamot” utgår och stryks ur 

ärendelistan. 

Rickard Evaldsson (M) ämnar lyfta ärende under övriga frågor som avser: 

Avgiftsfri natt. 

Malin Norfall (S) ämnar lyfta ärende under övriga frågor som avser: Riktade 

statsbidrag.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att fastställa dagordningen enligt ärendelistan. 

________________ 
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§ 59 Dnr 2019-000006 739 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Malin Norfall (S) föreslås att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Justering sker 3 maj 2019, kl. 15.00.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att utse Malin Norfall (S) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll. Justering sker 3 maj 2019, kl. 15.00. 

________________ 
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§ 60 Dnr 2017-000039 730 

Transport av avliden och bårhusavgift 

Förvaltningschef Catherine Persson och upphandlingssamordnare Teopoula 

Zickbauer föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28, § 323, följande:  

 

Upphäva tidigare beslut om taxa för transport av avliden, beslutat under 

kommunfullmäktige § 192/2007. 

Ronneby kommun i första hand beställer transport av avliden från vård- och 

omsorgsboendet och fakturerar dödsboet för kostnaden. 

Ronneby kommun, om dödsboet så önskar, låter dödsboet själva ombesörja 

och betala för transporten. 

I och med beslutet bör upphandling av tjänsten ske.  

 

Beslutet gäller från och med 2017-10-10. (slut beslut) 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut är dock inte verkställt och ärendet har försenats 

kraftigt på grund av tillämpningsproblem och resursbrist.  

 

Mot bakgrund av det anförda föreslås äldrenämnden besluta   

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med 

förslag till beslut avseende transport av avliden senast i juni 2019 och  

att notera informationen till protokollet. 

  

Bedömning 

 Kommunfullmäktigebeslut avseende budget för 2017 förutsatte att 

bårhusavgift och transport av avliden faktureras dödsboet när den enskilde 

avlider på vård- och omsorgsboende. Förslaget från äldrenämnden var dock 

att kommunen ska betala bårhusavgift och att transporten av avliden ska 

betalas av dödsboet. Detta för att uppnå samma regler i länet.  
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Äldrenämndens beslut 2017-04-12, § 54: 

Att dödsboet i första hand betalar och beställer transport av avliden av den 

begravningsbyrå de vill anlita. 

Att Ronneby kommun i andra hand beställer transporten och 

fakturerar1dödsboet för kostnaden.  

Att Ronneby kommun betalar bårhusavgiften för dem som avlider på vård- 

och omsorgsboende 

Beslutet börjar gälla den 1 juli 2017. (slut beslut) 

Efter förslag från beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott blev beslutet i 

kommunfullmäktige ett annat är äldrenämndens förslag till beslut.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-28, § 323: 

Upphäva tidigare beslut om taxa för transport av avliden, beslutat under 

kommunfullmäktige § 192/2007. 

Ronneby kommun i första hand beställer transport av avliden från vård- och 

omsorgsboendet och fakturerar dödsboet för kostnaden. 

Ronneby kommun, om dödsboet så önskar, låter dödsboet själva ombesörja 

och betala för transporten. 

I och med beslutet bör upphandling av tjänsten ske  

 

Beslutet gäller från och med 2017-10-10. (slut beslut) 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-28, § 323, är inte verkställt.  

Äldreförvaltningen anser att det finns svårigheter att verkställa beslutet då 

det medför tolkningsproblem kring tillämpningen av beslutet. Vidare har 

tolkningsproblem och resursbrist både vid äldreförvaltningen och 

upphandlingsenheten medfört att ärendet kraftigt försenats.  

 

Äldreförvaltningen aktualiserar ärendet ånyo för äldrenämnden för att i 

dialog med nämndens ledamöter finna vägledning i fortsatt handläggning.  

Vid äldrenämndens sammanträde planeras för kompletterande muntlig 

föredragning av kommunens upphandlare.  
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Efter nämndens vägledning och information av upphandlaren avser 

äldreförvaltningen att återkomma till äldrenämnden med förslag till beslut.  

 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslås äldrenämnden besluta  

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med 

förslag till beslut avseende transport av avliden senast i juni 2019 och  

att notera informationen till protokollet.  

 

  

Förslag till beslut 

 Äldrenämnden föreslås besluta  

 

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med 

förslag till beslut avseende transport av avliden senast i juni 2019 och  

 

att notera informationen till protokollet.  

  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S), 

Christer Hallberg (S), Yvonne Olsson (SD) och Carina Aulin (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att ge äldreförvaltningen i uppdrag att 

återkomma till äldrenämnden med nytt förslag till beslut till 

kommunfullmäktige avseende transport av avliden senast i juni 2019 samt att 

i övrigt notera informationen till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma 

med nytt förslag till beslut till kommunfullmäktige avseende transport av 
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avliden senast i juni 2019 samt att i övrigt notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 61 Dnr 2019-000007 739 

Anslagsförbrukning mars 2019 

Förvaltningschef Catherine Persson och ekonom Jane Wennerdahl Nilsson 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

 Redogörelse för anslagsförbrukning under perioden 2019-01-01 – 2019-03-

31. 

Äldrenämndens anslagsförbrukning ligger över budget. Antalet 

hemtjänsttimmar har varit fler än prognostiserat.       

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Bilaga 1: Anslagsförbrukning 201903 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 

Ekonomienheten 
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§ 62 Dnr 2019-000110 730 

Lägesrapport avseende arbete med KUB:en (kommun 
under beredskap) och RSA (risk och sårbarhetsanalys) 

 

Sammanfattning  

 2012-01-01 infördes KUB:en i äldreförvaltningen. 2016-03-08 reviderades 

densamma. KUB:en ska användas vid störningar och allvarliga händelser i 

förvaltningen. I november 2018 startade ett övergripande arbete i kommunen 

med att kartlägga alla förvaltningar i kommunen utifrån en Risk- och 

sårbarhetsanalys. Varje förvaltning gör sin kartläggning. Då hela 

förvaltningen kommer att Risk- och sårbarhetsanalyseras kommer denna att 

användas som underlag vid revidering av äldreförvaltningens KUB. 

Revideringen kommer att vara färdigt under senhösten.   

Äldrenämnden föreslås att besluta 

att ta informationen till protokollet. 

 

   

Bedömning 

 2012-01-01 infördes KUB:en i äldreförvaltningen. 2016-03-08 reviderades 

densamma. KUB:en ska användas vid störningar och allvarliga händelser i 

förvaltningen. I KUB:en finns:  

Beredskapsorganisation 

Vilka uppgifter krisledningsgruppen har 

Vilka medlemmar som ingår i krisledningsgruppen och vilka uppgifter de 

har 

De handlingskort som ska följas om en händelse uppstår.  

KUB:en finns både fysiskt och digitalt.  

 

I november 2018 startade ett övergripande arbete i kommunen med att 

kartlägga alla förvaltningar i kommunen utifrån en Risk- och 

sårbarhetsanalys. Varje förvaltning gör sin kartläggning. Kartläggningen 

innefattar: 

vad som kan påverka verksamheten negativt 
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värdera verksamheterna 

vilka åtgärder som är lämpliga 

vilken förmåga ska vi ha  

vilka utanför förvaltningen vi är beroende av 

Denna kartläggning kommer att mynna ut i ett kommunövergripande 

dokument som ska användas vid större hot eller risk. Detta dokument ska 

vara klart i september 2019.  

 

Då hela förvaltningen kommer att Risk- och sårbarhetsanalyseras kommer 

denna att användas som underlag vid revidering av äldreförvaltningens 

KUB. Revideringen kommer att vara färdigt under senhösten.   

Förslag till beslut 

 Äldrenämnden föreslås att besluta 

att ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S), 

Christer Hallberg (S), Carina Aulin (SD) och Mohammed Teeti (V). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 63 Dnr 2019-000103 739 

Lägesrapport avseende lokala demensriktlinjer 

 

Sammanfattning  

 2018-11-14 antog äldrenämnden de regionala demensriktlinjerna i Blekinge. 

Verksamhetscheferna utsåg en arbetsgrupp som skulle bryta ner de regionala 

riktlinjerna till lokala riktlinjer. I arbetsgruppen finns representanter från alla 

delar av förvaltningen. Kvalitets- och verksamhetsutvecklare utsågs som 

sammankallande och skrivande. Arbetet skulle enligt plan vara färdigt i april 

2019, men på grund av förseningar beräknas arbetet vara klart i maj 2019.  

 

Äldrenämnden föreslås besluta att ta informationen till protokollet.  

  

Bedömning 

 2018-11-14 antog äldrenämnden de regionala demensriktlinjerna i Blekinge. 

Verksamhetscheferna utsåg en arbetsgrupp som skulle bryta ner de regionala 

riktlinjerna till lokala riktlinjer. I arbetsgruppen finns representanter från alla 

delar av förvaltningen. Kvalitets- och verksamhetsutvecklare utsågs som 

sammankallande och skrivande. Arbetet skulle enligt plan vara färdigt i april 

2019. På grund av sjukdom har inte arbetsgruppen varit fulltalig förrän mötet 

i mars månad och därmed är arbetet försenat.  

De punkter som arbetsgruppen arbetar med är: 

Utredning/kartläggning och BPSD-registrering 

Levnadsberättelse 

Genomförandeplan 

Stöd i ordinärt boende 

Vård- och omsorgsboende 

Dagverksamhet 

Stöd till anhöriga 

Aktivitet, Hjälpmedel och Välfärdsteknik 

Fysisk träning/aktivitet 

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder 
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Sammanhållen uppföljning 

Utbildning, träning och handledning för personal 

 De lokala riktlinjerna för Ronneby äldreförvaltning beräknas vara klara 

under maj 2019. 

 

 

Förslag till beslut 

 Äldrenämnden föreslås att 

ta informationen till protokollet.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 64 Dnr 2016-000030 739 

Regler för förenklade biståndsbeslut 

Enhetschef Maria Sevestedt och biståndshandläggare Carina Rosenqvist 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

 Revisorer lät sakkunniga granska biståndsbedömningen inom 

äldreomsorgen 2015. Efter behandling av rapporten i sin helhet beslutade 

äldrenämnden 2015-08-19, § 106 att återkalla beslutet om serviceinsatser 

enligt § 216 (2011/175), men med hänvisning till kommunfullmäktiges 

beslut då paragrafen inte kan upphävas av en nämnd.  

  

Enligt 2016-02-17, § 21 beslutar äldrenämnden mot bakgrund av 

ovanstående att uppdra åt äldreförvaltningen att utreda regler för och 

hantering av förenklade biståndsbeslut.  

 

Äldreförvaltningen återkommer i ärendet 2016-09-14, § 106 utifrån det 

förenklade biståndet som används för trygghetslarm och matdistribution. Då 

beslutar äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande 

användande av förenklad biståndsbedömning och återgå till traditionell 

biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser samt ge 

äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i 

äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats.  

 

2016-11-24, § 382 Kommunfullmäktige beslutar att användandet av 

förenklad biståndsbedömningen inom äldreförvaltningen kvarstår i väntan på 

att regeringens utredning presenteras.  

 

Från 2018-07-01 trädde en ny bestämmelse i kraft som handlar om förenklat 

beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Den innebär att nämnden har 

befogenheter att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon 

föregående behovsprövning. Bestämmelsen är en del i Framtidens 

Äldreomsorg- En nationell kvalitetsplan 2017/18:280 och är frivillig för 

kommunen att tillämpa.  
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Bestämmelsen gäller för äldre personer och erbjudande av hemtjänstinsatser, 

det vill säga både service och personlig omvårdnad. Det ligger inom 

kommunens befogenheter att i sina riktlinjer för handläggning närmare 

precisera vilken ålder som ska gälla.  

Bestämmelsen har ett krav på information till den äldre. Detta är ett villkor 

för att kommunen ska få erbjuda hemtjänstinsatser utan föregående 

behovsprövning.  Innan erbjudandet ska den äldre informeras om:  

I vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet 

av insatserna 

På vilket sätt kommunen följer upp insatserna 

Rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

 

Om servicetjänster som återfinns i tidigare beslut från 2011 ska återinföras 

behöver det justeras enligt följande:  

Servicetjänster till max 6 timmar per månad per person. De serviceinsatser 

som omfattas är städning samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen 

för kommunens riktlinjer samt enligt fastställda tidsschabloner.  

Därmed behöver insatserna inköp, promenad och ledsagning till och från 

kulturaktivitet tas bort. Detta med anledning av Lagen om valfrihet (LOV) 

och de krav och den ersättningsmodell nämnden fattat beslut om i slutet på 

2015. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta ett av alternativen nedan:  

 

Att förändra det förenklade beslutsfattandet, utöver trygghetslarm och 

matdistribution till 75 år och äldre, till följande: Servicetjänster till max 6 

timmar per månad per person. De serviceinsatser som omfattas är städning 

samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen för kommunens riktlinjer 

samt enligt fastställda tidsschabloner, alternativt 

 

Att behålla förenklat beslutsfattande av trygghetslarm och matdistribution till 

75 år och äldre, se över möjligheterna till förenklat beslutsfattande utöver 

kategori 1 (städ och tvätt) inom LOV samt kraven samt ersättningsmodellen 

enligt LOV behöver synkroniseras med beslut och riktlinjerna för 

handläggningen, alternativt 

 

Att notera informationen till protokollet. 
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Bedömning 

 Revisorer lät sakkunniga granska biståndsbedömningen inom 

äldreomsorgen 2015. I den efterlämnade rapporten lämnades två 

rekommendationer, varav den ena var att se över rutinen för förenklat 

bistånd. Efter behandling av rapporten i sin helhet beslutade äldrenämnden 

2015-08-19, § 106 att återkalla beslutet om serviceinsatser enligt § 216 

(2011/175), men med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut då 

paragrafen inte kan upphävas av en nämnd.   

 

Enligt 2016-02-17, § 21 beslutar äldrenämnden mot bakgrund av 

ovanstående att uppdra åt äldreförvaltningen att utreda regler för och 

hantering av förenklade biståndsbeslut.  

 

Äldreförvaltningen återkommer i ärendet 2016-09-14, § 106 utifrån det 

förenklade biståndet som används för trygghetslarm och matdistribution. Då 

beslutar äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande 

användande av förenklad biståndsbedömning och återgå till traditionell 

biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser samt ge 

äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i 

äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats.  

 

2016-11-24, § 382 Kommunfullmäktige beslutar att användandet av 

förenklad biståndsbedömningen inom äldreförvaltningen kvarstår i väntan på 

att regeringens utredning presenteras.  

 

Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre trädde i 

kraft 2018-07-01. 

Idag används förenklat bistånd för personer över 75 år gällande 

matdistribution och trygghetslarm.  

 

Servicetjänsterna som återfinns i tidigare beslut från 2011 avser max 6 

timmar per månad per person. Utförs helgfria vardagar mellan kl. 08.00-

17.00. Lägst 1 timma, högst 3 timmar för varje insatstillfälle. Insatserna som 

omfattas enligt rutinen: städning, tvätt/klädvård, inköp, promenad, 

ledsagning till och från kulturaktivitet.  
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Enligt tidigare bestämmelser tilläts inte ovanstående, varav revisionens 

rekommendationer 2015. I dagsläget, i och med nya bestämmelser enligt 4 

kap. 2a § socialtjänstlagen är det möjligt utifrån lagrum, men inte utifrån 

beslut om LOV inom hemtjänsten med tillhörande ställda krav och 

ersättningsmodell.   

Från 2018-07-01 trädde en ny bestämmelse i kraft som handlar om förenklat 

beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Den innebär att nämnden har 

befogenheter att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon 

föregående behovsprövning. Bestämmelsen är en del i Framtidens 

Äldreomsorg- En nationell kvalitetsplan 2017/18:280 och är frivillig för 

kommunen att tillämpa.  

 

Syftet med bestämmelsen är att öka den äldres rätt till självbestämmande och 

delaktighet samt att tona ner på ett resurskrävande inledande 

utredningsarbete till förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet 

och effektivitet.  Lagen vill även förstärka förebyggande insatser och genom 

att vissa hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede bedöms behovet 

av mer omfattande äldreomsorg minska eller skjutas upp.  

 

Bestämmelsen gäller för äldre personer och erbjudande av hemtjänstinsatser, 

det vill säga både service och personlig omvårdnad. Det ligger inom 

kommunens befogenheter att i sina riktlinjer för handläggning närmare 

precisera vilken ålder som ska gälla samt vilka insatser och omfattningen av 

dessa.  

 

Bestämmelsen har ett krav på information till den äldre. Detta är ett villkor 

för att kommunen ska få erbjuda hemtjänstinsatser utan föregående 

behovsprövning.  Innan erbjudandet ska den äldre informeras om:  

I vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet 

av insatserna 

På vilket sätt kommunen följer upp insatserna 

Rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 

 

Vid förenklat beslutfattande utgår biståndshandläggaren från de kriterier som 

kommunen har fastställt i sina riktlinjer och själva utredningen består i stort 

sett av ett konstaterande att den äldre uppnått dessa. Beslutet behöver endast 

innehålla information om de insatser, enligt kommunens riktlinjer, som den 

äldre önskar och som kommunen beviljar. Själva utförandet planeras sedan 

av den äldre tillsammans med utföraren som denne väljer. Om den äldre 
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själv vill eller om kommunen ser behov av mer omfattande insatser ska en 

utredning och behovsbedömning alltid göras och bistånd i form av hemtjänst 

beviljas utifrån 4 kap. 1§ SoL.  

 

Om servicetjänster som återfinns i tidigare beslut från 2011 ska återinföras 

behöver det justeras enligt följande:  

Servicetjänster till max 6 timmar per månad per person. De serviceinsatser 

som omfattas är städning samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen 

för kommunens riktlinjer samt enligt fastställda tidsschabloner.  

Därmed behöver insatserna inköp, promenad och ledsagning till och från 

kulturaktivitet tas bort. Detta med anledning av Lagen om valfrihet (LOV) 

och de krav och den ersättningsmodell nämnden fattat beslut om i slutet på 

2015. Kategorierna av insatser är uppdelade i tre olika varav den första är 

städ och tvätt, den andra är service och den tredje är omvårdnad. De är 

uppdelade på detta sätt utifrån att det är olika ersättningsnivåer för utförarna 

beroende på kategori. Att blanda mellan kategorierna när det gäller 

ersättningen till utförarna bedöms inte vara optimalt hanterande. Likaså har 

nämnden tagit beslut om att en utförare kan etablera sig med samtliga 

kategorier eller enbart en eller två. Detta betyder att det förenklade biståndet 

inte är applicerbart på en utförare som enbart valt att etablera sig inom 

kategori ett. Bedömningen är således att om nämnden vill erbjuda förenklat 

beslutsfattande utöver kategori 1 (städ, tvätt) behöver kraven samt 

ersättningsmodellen enligt LOV synkroniseras med beslut och riktlinjerna 

för handläggningen.  

 

Äldrenämnden föreslås besluta ett av alternativen nedan:  

 

Att förändra det förenklade beslutsfattandet, utöver trygghetslarm och 

matdistribution till 75 år och äldre, till följande: Servicetjänster till max 6 

timmar per månad per person. De serviceinsatser som omfattas är städning 

samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen för kommunens riktlinjer 

samt enligt fastställda tidsschabloner, alternativt 

 

Att behålla förenklat beslutsfattande av trygghetslarm och matdistribution till 

75 år och äldre, se över möjligheterna till förenklat beslutsfattande utöver 

kategori 1 (städ och tvätt) inom LOV samt kraven samt ersättningsmodellen 

enligt LOV behöver synkroniseras med beslut och riktlinjerna för 

handläggningen, alternativt 
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Att notera informationen till protokollet. 

 

Förslag till beslut 

 Äldrenämnden föreslås besluta ett av alternativen nedan:  

 

Att förändra det förenklade beslutsfattandet, utöver trygghetslarm och 

matdistribution till 75 år och äldre, till följande: Servicetjänster till max 6 

timmar per månad per person. De serviceinsatser som omfattas är städning 

samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen för kommunens riktlinjer 

samt enligt fastställda tidsschabloner, alternativt 

 

Att behålla förenklat beslutsfattande av trygghetslarm och matdistribution till 

75 år och äldre, se över möjligheterna till förenklat beslutsfattande utöver 

kategori 1 (städ och tvätt) inom LOV samt kraven samt ersättningsmodellen 

enligt LOV behöver synkroniseras med beslut och riktlinjerna för 

handläggningen, alternativt 

 

Att notera informationen till protokollet. 

  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S), 

Elisabeth Backström (S), Christer Hallberg (S) och Laila Andersson (L). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte erbjuda förenklat 

bistånd för servicetjänsterna städ och tvätt upp till sex timmar.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inte erbjuda förenklat bistånd för servicetjänsterna 

städ och tvätt upp till sex timmar. 

________________ 
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Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 

Maria Sevestedt, enhetschef 

Kommunstyrelsen 
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§ 65 Dnr 2019-000091 739 

Förslag till yttrande avseende motion KS dnr 2018/650 
från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) 
angående hemsändningsbidrag  

Utvecklingssamordnare Susanna Sturesson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

 Äldrenämnden har beretts möjlighet att yttra sig avseende ”Motion 

angående hemsändningsbidrag”.  

Inköp är en vanlig insats inom den kommunala hemtjänsten. Ett ökat 

hemsändningsbidrag skulle kunna öka möjligheten för den enskilde att klara 

sig självständigt utan hjälp av hemtjänst samt gynna äldreförvaltningen 

genom minskade hemtjänstinsatser ”inköp”. 

Äldrenämnden föreslås besluta göra följande yttranden gällande ”Motion 

angående hemsändningsbidrag”: 

Äldrenämnden ser positivt på ett utökat hemsändningsbidrag utifrån att det 

kan öka möjligheten till självständighet för den enskilde oavsett var man bor 

i kommunen samt eventuellt minska hemtjänstinsatsen ”inköp”.. 

Äldrenämnden ser positivt på att våra äldre medborgare blir en uttalad 

målgrupp för hemsändningsbidraget men att en lämplig åldersgräns att ta i 

beaktande är 75 år och äldre med tanke på att det är den åldersgräns som 

finns gällande förenklat bistånd gällande trygghetslarm och matdistribution. 

Att informationen gällande ”Hemleverans av varor” på kommunens hemsida 

uppdateras och kompletteras med kontaktuppgifter. 

  

Bedömning 

 Äldrenämnden har beretts möjlighet att yttra sig avseende ”Motion 

angående hemsändningsbidrag”, se underlag. 

 

Hemsändningsbidrag idag 

Enligt inhämtade uppgifter utgår hemsändningsbidrag enligt följande 

riktlinjer:  

Hemsändningsbidraget kan utgå till butik beläget utanför tätorterna 

Ronneby, Kallinge eller Bräkne-Hoby, som kör hem dagligvaror till enskilda 

konsumenter. 
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Hushållet är beläget inom Ronneby kommun men utanför tätort, och har 

inom Ronneby kommun mantalsskrivna medlemmar. 

Körsträckan till butiken ska vara minst 1,5 kilometer,  

Från punkt 2 och 3 får göras avsteg om särskilda skäl föreligger. 

Endast en hemsändning per vecka och hushåll subventioneras.  

 

Enligt inhämtade uppgifter har ovanstående dock ändrats, orten Bräkne-

Hoby är struken och Lanthallen där har numera också rätt att göra 

hemsändning och få betalt för det. Informationen på kommunens hemsida är 

inte uppdaterad, den inte stämmer överens med ovanstående. 

 

Hemtjänstinsatsen inköp enligt gällande riktlinjer 

Inköp är en vanlig insats inom den kommunala hemtjänsten.  

Enligt gällande riktlinjer vid utförandet av omvårdnads- och serviceinsatser 

inom hemtjänsten genomförs beviljad insats inköp och planering av 

dagligvaror 1 gång/vecka. Övriga inköp kan beviljas 1 gång/månaden.  

 

Möjliga effekter som gynnar äldreförvaltningen: 

Ett utökat hemsändningsbidrag till hela kommunen samt genom att rikta det 

mot våra äldre medborgare skulle eventuellt kunna gynna äldreförvaltningen 

genom minskat behov av hemtjänstinsats ”inköp”, då den privata sektorn kan 

erbjuda hemleverans av varor. 

Ett utökat hemsändningsbidrag till hela kommunen skulle gynna den 

enskilde äldre medborgaren som förvisso inte bor långt ifrån en 

dagligvarubutik eller på gles/landsbygd men saknar möjligheter att på annat 

sätt ta sig till butiken. Den enskilde ges möjlighet att vara självständig utan 

att behöva hjälp från hemtjänsten. 

  

Förslag till beslut 

 Äldrenämnden föreslås besluta göra följande yttranden gällande ”Motion 

angående hemsändningsbidrag”: 

Äldrenämnden ser positivt på ett utökat hemsändningsbidrag utifrån att det 

kan öka möjligheten till självständighet för den enskilde oavsett var man bor 

i kommunen samt eventuellt minska hemtjänstinsatsen ”inköp”.  

Äldrenämnden ser positivt på att våra äldre medborgare blir en uttalad 

målgrupp för hemsändningsbidraget men att en lämplig åldersgräns att ta i 
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beaktande är 75 år och äldre med tanke på att det är den åldersgräns som 

finns gällande förenklat bistånd gällande trygghetslarm och matdistribution. 

Att ansvaret för informationen gällande ”Hemleverans av varor” på 

kommunens hemsida tydliggörs samt uppdateras och kompletteras med 

kontaktuppgifter. 

  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S), 

Christer Hallberg (S), Elisabeth Backström (S), Laila Andersson (L) och 

Kerstin Johansson (L). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Christer Hallberg (S) yrkar följande tillägg till tjänstemannaförslaget: 

”Äldrenämnden vill uppmärksamma att detta kan innebära risk för 

möjligheten att erhålla statsbidrag för hemsändning”.       

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Anders Lunds (M) 

yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma. 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Christer Hallbergs (S) 

tilläggsyrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att göra följande yttranden gällande ”Motion 

angående hemsändningsbidrag”: 

Äldrenämnden ser positivt på ett utökat hemsändningsbidrag utifrån att det 

kan öka möjligheten till självständighet för den enskilde oavsett var man bor 

i kommunen samt eventuellt minska hemtjänstinsatsen ”inköp”.  

Äldrenämnden ser positivt på att våra äldre medborgare blir en uttalad 

målgrupp för hemsändningsbidraget men att en lämplig åldersgräns att ta i 

beaktande är 75 år och äldre med tanke på att det är den åldersgräns som 

finns gällande förenklat bistånd gällande trygghetslarm och matdistribution. 

Att ansvaret för informationen gällande ”Hemleverans av varor” på 

kommunens hemsida tydliggörs samt uppdateras och kompletteras med 

kontaktuppgifter. 

Äldrenämnden vill uppmärksamma att detta kan innebära risk för 

möjligheten att erhålla statsbidrag för hemsändning. 
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________________ 

Bilaga 2: Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) 

angående hemsändningsbidrag 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 66 Dnr 2019-000106 739 

Förslag till beslut avseende Seniordagen 2019 

Enhetschef Maria Sevestedt föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

 Seniordagen, tidigare äldredagen, anordnades 2018 likt tidigare år, i samråd 

tillsammans med en arbetsgrupp från KPR (Kommunala pensionärsrådet). 

Ett belopp har avsatts från äldrenämnden för planeringen. År 2018 beslutade 

äldrenämnden, 2018-05-30, § 74 att avsätta 55 000 kronor.  

 

Äldrenämnden föreslås besluta anslå 55 000 kronor till seniordagen 2019 

samt att äldreförvaltningen får i uppdrag att kontakta dem av KPR 

(kommunala pensionärsrådet) utsedda representanter för att tillsammans 

planera och genomföra dagen.   

Bedömning 

 Under flera år har äldredagen planerats och samordnats av tjänsteman inom 

äldreförvaltningen. År 2018 fick dagen nytt namn, seniordagen, och den 

anordnades likt tidigare år, i samråd tillsammans med en arbetsgrupp från 

KPR (Kommunala pensionärsrådet). År 2018 beslutade äldrenämnden, 2018-

05-30, § 74 att avsätta 55 000 kronor för planeringen. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta anslå 55 000 kronor till seniordagen 2019 

samt att äldreförvaltningen får i uppdrag att kontakta dem av KPR 

(kommunala pensionärsrådet) utsedda representanter för att tillsammans 

planera och genomföra dagen.  

  

Förslag till beslut 

 Äldrenämnden föreslås besluta anslå 55 000 kronor till seniordagen 2019 

samt att äldreförvaltningen får i uppdrag att kontakta dem av KPR 

(kommunala pensionärsrådet) utsedda representanter för att tillsammans 

planera och genomföra dagen.  

  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget samt 

förtydligar att medel för Seniordagen kommer från kvalitetssatsningarna.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anslå 55 000 kronor till seniordagen 2019 samt att 

äldreförvaltningen får i uppdrag att kontakta dem av KPR (kommunala 

pensionärsrådet) utsedda representanter för att tillsammans planera och 

genomföra dagen. 

Medel för Seniordagen kommer från kvalitetssatsningarna. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 

Kommunala pensionärsrådet 

Maria Sevestedt, enhetschef 

Maria Sibbesson, myndighetsenheten 
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§ 67 Dnr 2018-000210 730 

Rapport alternativa maträtter 

Kostchef Elena Johansson och verksamhetschef Vibeke Jensen Clegg 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

 Äldreförvaltningen redogör för alternativ maträtt i förvaltningens hela 

verksamhet enligt beslut från äldrenämndens sammanträde, § 96 2017-

000130730. 

Sedan våren 2018 erbjuds alla brukare på vård- och omsorgsboende i 

Ronneby kommun möjlighet till alternativ maträtt vid lunch.  

Möjligheten att välja maträtt används i olika omfattning, enligt kostenheten 

är det allt ifrån 4-5 per dag till 10 per månad.  

Sedan 2018-05-28 finns också möjlighet för alla brukare med hemleverans 

av mat till ordinärt boende att välja en alternativ maträtt.  

Även inom det ordinära boendet används möjligheten att välja maträtt i 

varierande omfattning. Enligt kostenheten handlar det om att det inom något 

område inte görs några val alls till att ca 5 personer väljer per dag. 

På Äldrenämndens sammanträde 2018-11-14 yrkades att 

-uppdra till förvaltningen att föra dialog med kostenheten för förbättring av 

alternativ huvudrätt 

-ålägga äldreförvaltningen att återkomma till äldrenämnden i mars 2019. 

  

Bedömning 

 Äldreförvaltningen redogör för alternativ måltid i förvaltningens hela 

verksamhet enligt beslut från äldrenämndens sammanträde, § 96 2017-

000130730. 

Möjlighet till alternativ maträtt har successivt införts på kommunens vård- 

och omsorgsboende, arbetet startade hösten 2017 och var helt infört under 

våren 2018. 

För de boende som får mat levererad från Knut Hahn erbjuds olika 

alternativrätt varje dag och för övriga boende samt hemleverans till ordinärt 

boende erbjuds ett alternativ per vecka, orsaken till detta är att kapaciteten i 

dessa kök är för liten.    
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Hösten 2018 samlades alla måltidsombud med kostenheten och enhetschefer 

för utbildning och dialog om vad som fungerar bra och mindre bra. 

Ombudsgruppen för kost och måltid har under våren 2019 startats upp, med 

kostenheten, måltidsombud från alla verksamheter samt enhetschefer. 

Ombudsgruppen träffas två gånga årligen. 

På VÅBO finns boråd där maten är en central punkt. I hemtjänsten finns det 

anhörig träff där maten också är en central punkt. 

 

Kostenhetens brukarenkät hösten 2018 

 

 

Resultatet från undersökningen visade en ökad nöjdhet avseende framförallt 

måltidsmiljön och alternativrätt 
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NKI totalt samt 

förbättringar

 

 

  

Förslag till beslut 

 Äldrenämnden föreslås besluta: 

Att ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S) och 

Elisabeth Backström (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 

Kommunala pensionärsrådet 
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§ 68 Dnr 2019-000108 730 

Förslag till tillägg i delegationsordning för 
äldrenämnden 

Förvaltningschef Catherine Persson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

 Under det senaste året har äldrenämnden kallats till extra sammanträde och 

ärende har fördröjts eftersom delegationen till tjänsteperson ansetts 

otillräcklig eller helt saknats på upphandlingsområdet. Vidare saknas i 

äldrenämndens delegationsordning den i regel förekommande delegationen 

för ordförande att kunna besluta då nämndens beslut inte kan avvaktas. 

Tillägg i delegationsordningen föreslås därför under avsnitten Allmänt och 

Upphandling för att förbättra förutsättningar för handläggning och beslut. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta   

att anta tilläggen i delegationsordningen för äldrenämnden i enlighet med 

bilagan och  

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av äldrenämndens 

delegationsordning i sin helhet för att om behov föreligger kunna anpassa 

delegationsordningen till gällande lagstiftning. 

 

  

Bedömning 

 Delegationsordningen för äldrenämnden gäller sedan 2015-01-21 och är 

antagen i äldrenämnden § 6/2015.  

Under det senaste året har äldrenämnden kallats till extra sammanträde och 

ärende har fördröjts då delegationen till tjänsteperson ansetts otillräcklig 

eller helt saknats på upphandlingsområdet. Vidare saknas i äldrenämndens 

delegationsordning den i regel förekommande delegationen för ordförande 

att kunna besluta då nämndens beslut inte kan avvaktas.  

Med anledning av detta och efter dialog vid beredningsutskottets 

sammanträde 2017-04-08 föreslår därför äldreförvaltningen tillägg i 

äldrenämndens delegationsordning vad avser avsnitten Allmänt och 

Upphandling. Detta förväntas kunna bidra till bättre förutsättningar för 

handläggning och beslut.  
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I 2 kap. Delegation Allmänt föreslås tillägg enligt följande: 

§ 1 d Ärende – Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut 

inte kan avvaktas och Delegat – Ordförande 

Tillägget föreslås med stöd av 6 kap. 39 § KL. 

  

I 2 kap. Delegation Upphandling föreslås tillägg enligt följande: 

§ 3 d Ärende – Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet i 

upphandlingsärenden till och med maximalt direktupphandlingsgränsen 

enligt LOU per år och med en avtalstid om längst fyra (4) år. Delegat – 

Förvaltningschef.  

Tillägget föreslås efter delvis modell som gäller för kommunstyrelsen. 

 

Vidare föreslås att ge äldreförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 

äldrenämndens delegationsordning i sin helhet för att om behov föreligger 

kunna anpassa delegationsordningen till gällande lagstiftning.  

  

Förslag till beslut 

 Äldrenämnden föreslås besluta  

att anta tilläggen i delegationsordningen för äldrenämnden i enlighet med 

bilagan och  

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av äldrenämndens 

delegationsordning i sin helhet för att om behov föreligger kunna anpassa 

delegationsordningen till gällande lagstiftning. 

  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S), 

Christer Hallberg (S) och Rickard Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag på 

tillägg i delegationsordningen. 

Malin Norfall (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag på tillägg i 

delegationsordningen med undantag av § 3 d.     
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Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att äldrenämnden bifaller ordförandens eget yrkande. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla ordförande Anders Lunds (M) yrkande röstar ja. 

De som önskar bifalla Malin Norfalls (S) yrkande röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster och 

5 (5) nej-röster, varefter ordföranden finner att äldrenämnden beslutar i 

enlighet med ordförandens eget yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 

Anders Lund (M) X   

Susanne Petersson (C) X   

Malin Norfall (S)  X  

Ingrid Carlsson (M) X   

Rickard Evaldsson (M) X   

Laila Andersson (L) X   

Agnetha Wildros (S)  X  

Christer Åkesson (S)  X  

Christer Hallberg (S)*  X  

Mohammed Teeti (V)  X  

Carina Aulin (SD) X   

Yvonne Olsson (SD)* X   

Sandra Bergkvist (SD) X   

Totalt 8 5 0 

 

    

Beslut 

Äldrenämnden beslutar följande tillägg i 2 kap. Delegation Allmänt: 

§ 1 d Ärende – Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut 

inte kan avvaktas och Delegat – Ordförande 
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Tillägget föreslås med stöd av 6 kap. 39 § KL. 

  

I 2 kap. Delegation Upphandling beslutas tillägg enligt följande: 

§ 3 d Ärende – Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet i 

upphandlingsärenden till och med maximalt direktupphandlingsgränsen 

enligt LOU per år och med en avtalstid om längst fyra (4) år. Delegat – 

Förvaltningschef.  

Tillägget beslutas efter delvis modell som gäller för kommunstyrelsen. 

 

Vidare beslutas att ge äldreförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 

äldrenämndens delegationsordning i sin helhet för att om behov föreligger 

kunna anpassa delegationsordningen till gällande lagstiftning.  

 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 69 Dnr 2019-000009 739 

Aktuellt i verksamheten 

Förvaltningschef Catherine Persson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

- Arbete med digitalisering i hemtjänsten fortgår. 

- Förvaltningen arbetar fortsatt med rekrytering inför sommaren. 

- Löneförhandlingar med fackförbundet Kommunal är förestående. 

- Beslutad internbudget ska effektueras. 

- Arbetet med budgeten för 2020 är inlett. 

- Förvaltningen har skyddsstopp i ett ordinärt boende på grund av 

avsaknad av golv. 

 

Nämndsledamot Christer Hallberg (S) ställer en fråga om resultatet av 

rekryteringsinsatser inför sommaren. Sammanställning efter genomförda 

intervjuer kommer vecka 18.    

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Susanne Petersson (C), 

Agnetha Wildros (S) och Christer Hallberg (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 70 Dnr 2019-000010 739 

Information om kurser, konferenser, m.m. - Rapport 
från Framtidens boende och Innovation Day 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anders Lund (M) presenterar muntligt om konferensen 

”Framtidens boende” i Stockholm 3-4 april. Skriftlig redogörelse presenteras 

för nämnden vid sammanträdet i maj. 

Nämndsledamot Mohammed Teeti (V) presenterar rapport från Innovation 

Day i Karlskrona 7 mars.   

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Mohammed Teeti (V) 

och Carina Aulin (SD). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Bilaga 3: Innovation Day 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(40) 
2019-04-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2019-000008 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Inför dagens sammanträde föreligger följande delegationsbeslut: 

- Attestantslista 

- Namnteckningsprov 

- Avskrivningar av dödsboanmälan och bouppteckningar 

- Hemtjänsttimmar i ordinärt boende (2007-2018) 

- Biståndsbeslut mars 2019 

- Komplettering diarienummer 805-36676/2018-13     

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Ingrid Carlsson (M). 

Beslut 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 72 Dnr 2019-000011 739 

Skrivelser, cirkulär, m.m. 

 

Sammanfattning  

 Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger inför sammanträdet: 

- Protokollsutdrag KF 2019-03-28 § 104 Anhållan om entledigande av 

uppdrag som ersättare i äldrenämnden, Lisbeth Beselin (KD) 

- Protokollsutdrag KS 2019-03-26 § 105 Årsredovisning 2018 för 

Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet 

- Protokollsutdrag KS 2019-04-09 § 134 Uppföljning av nämndernas 

internkontrollplaner 2018 

- Protokollsutdrag KS 2019-04-09 § 121 Begäran från äldrenämnden att 

på central nivå utreda formerna för personal för matservering på 

samtliga dagcentraler 

- Protokollsutdrag KPR 2019-04-11 § 17 Förslag till beslut avseende 

Seniordagen 2019 

- Information om webkonferens ”Omställning till nära vård” 

- Cirkulär SKL – Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 

2019 

- Cirkulär SKL – Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer 

- Info om Nationell välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare 5-6 

mars 2020 

- Beslut från IVO, diarienummer 8.5-36676/2018-12 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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Aldrenämnden

s73 Dnr 2019-000012299

Ovriga frågor

Äldrenämnden beslutar att uppdra åt äldrefiirvaltningen att genomftira en
konsekvensanalys på inftirandet av avlgät*ia insatser nattetid i syfte att ta
reda på vad det ekonomiska utfallet btir.4vbl I

Sammanfattning
Nämndsledamot Rickard Evaldsson (M) har frtt information om att insatser
nattetid är avgiftsfria och menar att det lett till att brukare begärt senarelagd
läggning. Evaldsson ifrågasätter varftir insatser nattetid ar avgiftsfria.
Nämndsledamot Malin Norfall (S) lyfter att SKL har present erat attman har
1,8 miljoner kr i riktade statsbidrag tillgringliga ftir Rånneby kommun ftir
2019' 1 miljon av dessa medel borde kunna avsättas ftir utbildningsinsatser.
1 miljon borde enligt Norfall kunna ge 25 platser. vikarier på ftiJaltningen
uttrycker enligt Norfall att man söker utbildningar men inte ftr plats
eftersom dessa i ftirsta hand går till sökanden från Arbetsftirm"åling"n.

Deltar i debatten

?:l-h. i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S)
Rickard Evaldsson (M), Ingrid carlsson (M), Agnetha wildros (s)och
Mohammed Teeti (V).

Yrkanden >otq fr qf"-.
Rickard Evaldsson (M) yrkar att äldrenåimn o"rro#{u?^;s"ä,"1r?*
att genomftira en konsekvensanalys på inftirandef åv a*{giffiia insatspr
nattetid i syfte atttaredapå vad det ekonomiska utfalleiutir. &€;{-ö åeic aöc(
Malin_Norfall (S) yrkar att äldrenämnden ger äldreftrvaltningen i uppdrag
att ta fram ftirslag på hur man kan använda de riktade statsbiårag.nE.
äldreomsorg till kompetensftirsörjning (1,g miljoner) ftir att sedan äska
medlen hos kommunstyrelsen.

Propositionsordning
ordftirande Anders Lund (M) ställer proposition på Rickard Evaldssons (M)
yrkande och finner att äldrenämnden bifåller detsamma.

ordftirande Anders Luld_ (M) ställer proposition på Malin Norfalls (s)
yrkande och finner att äldrenåimnden bifåller detsämma.

Beslut

WIä td? I
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Äldrenämnden beslutar även att ge äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram 

förslag på hur man kan använda de riktade statsbidragen för äldreomsorg till 

kompetensförsörjning (1,8 miljoner) för att sedan äska medlen hos 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 

 



IL, Lota
Är,nnnNÄMNDEN

ÄlnnnNÄMNDEN
Intiikter
Taxor och avgifter
LOV hemtjänst egen regi
Avgifter hemtjåinst
Avgifter larm
Hyror
Projektintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
LOV köp av hemtjåinst
-varav LOV egen regi
-varav LOV extern regi
Larm
Tekniska hjälpmedel
Betalningsansvar
Projektkostnader
Öwiga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Intemränta

RESULTAT 369 412 376164 89 854 23,8so/o

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall tom
201903

X'örbrukat
per 201903

-640
-89 328
-11 807

-1678
-r9 228
-7 28r
-3 295

-t33256

-865
-84 700
-l2 tt6
-t 625

-19 6t4
0

-2293
-l2l213

-151
-22 r43
-3 042

-424
-3 770
-2 856
-1 305

-33 691

83 s98
9 477

22271
2t 957

315

893

I 956
0

t4t
5 209

123 545

17,460Ä

26,14%

25,110/o

26,09Yo

19,220/o

56,9170

27,79Yo

25,470/o

24,40Vo

25,900/o

25,530/o

30,270/o

17,130/o

19,070/o

24,97o/o

327 454
37 677
89 989
88 782
I 207
2 544

10 141

7

7 281
2s 808

500 899

328
38
86
86

2
l1

27
494

212
836

000
000

0

950
420
50

0

315

783

r 628
t4l

2 429
l6s

0

0
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Är,onnNÄMNDEN

roo nÄvrnDs o STYRELSEvERKSAMH
Intiikter
Taxor och avgifter
Övriga intåikter

Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

RESULTAT

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall tom
201903

Förbrukat
per 201903

-14
0

-14

843

t44
987

966
94

1 060 251

25,260/0

6,38%

23,68Vo

23,68Vo

0

0

0

0

0

0

244

6

973 I 060 251

508 FINANSIERADE PROJEKT
Intåikter
Projektintäkter
Övriga intåikter

Summa intäkter

Kostnader
Projektkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

RESULTAT

-7 281
0

-7 281

7 281
0

7 281

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 856
0

-2 856

t4t
0

t4t

-2 715

509 HEMTJÄNST, Är,nnnOVrS
Intäkter
Taxor och avgifter
LOV hemtjänst egen regi
Avgifter hemtjänst
Avgifter larm
Hyror
Övriga intiikter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Larm
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internriinta

23,750/o

-t23
-89 328
-7 494
-1678

-83

-120
-98 826

lr2 522
2 038
I 937
8 328

124 825

342
35

0

-84 700
-7 636
-1625

-85

-40
-94 086

109 545
2 420
r 922

8 677
122 564

64t
52

-107
-22143
-l 986

-424
-2t
-11

-24 692

28 664
519
484

r 953
3t 620

26,140/o

26,010/o

26,090/o

24,710/o

27,500/o

26,240/0

26,170/o

21,450/o

25,180/o

22,510/o

25,80Vo

0

0

RESULTAT 26375 29 t7t 6 928

va^W



ALDRE,NAMNDEN

5ro sÄRSKILT BOENDE, Är,ongoivls
Intäkter
Taxor och avgifter
Avgifter hemtjåinst
Hyror
Övriga int?ikter

Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Larm
Betalningsansvar
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internråinta

RESULTAT 188 700 190 705 4g 147 25,25o/o

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall tom
201903

Förbrukat
per 201903

0

-4 279
-t9 t45
-2 542

-25 966

t70 457
34 299

607
7

8 048

2t3 419

I 1s5

92

-175
-4 480

-r9 529
-2193

-26377

170 527
35 077

I 028
50

8 690
215372

1 615

95

0

-l 056
-3 748

-198
-5 003

42 551
8 6t2

408

0

I 578

53 149

23,57Vo

1 9,1 97o

9,0370

18,97Vo

24,950/o

24,550/o

39,697o

18,16%

24,68Vo

0

0

511 HÄLSO O SJUKV, KOMMUNSKÖT
Int?ikter
Taxor och avgifter
Avgifter hemtjåinst
Övriga intåikter

Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internråinta

RESULTAT

55

4

27 640 28626 7 099 24,80o/o

-6
aa-JJ

-179
-218

2t 927

662
5 209

27 798

0

0

-10

-10

22 587

6s6
5 322

28 565

-45
0

-58

-102

6 059
169
974

7 20t

580,00%

1020,00%

26,83%

25,760/o

18,307o

25,210/o

65

6

0

0

,a p
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Är,uRrNÄvrNonN

520 REHABILITERINGSENHET
Intiikter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Tekniska hjälpmedel
Öwiga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internriinta

RESULTAT 20041 22734 4 516 19,86yo

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall tom
201903

Förbrukat
per 201903

-86

-86

8 724

302
10 141

948
20 115

9 988
300

TT 420
992

22 700

1l 30
1 4

0

0

-93

-93

2 38s

77

I 956
l9l

4 609

23,880/o

25,670/"

17,130/o

19,250/o

0

0

530 UTBILDNTNG USK, AN
Intåikter

Övriga intiikter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader

Övriga kostnader
Summa Kostnader

RESULTAT

0

0

0

0

-950

-950

181

rt2
293

198,9070

14,180/0

33,260/0

138

674

8t2

812

9l
790
881

88r -657 -74,57Yo

S18 ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Intäkter
Taxor och avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Ovriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Intemråinta

24,44%

-496
-276
-772

9 510
2

2 160
lr 672

t6

-690

-690

l0 074

0

2 147

12221

2 490

0

336
2826

24,720/o

15,650/0

23,12o/o

0

0

0

0

0

01

30
J

RESULTAT r09t7 11 564 2826
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Är,unnNÄMNDEN

828 voLYM/KVALIrnn'öRnÄrrn.
Intäkter

Kostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

RESULTAT

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall tom
201903

Förbrukat
per 201903

0

0

0

0

0

0

250
250

250

859 MYNDIGHETSKONTOR
Intäkter
Övriga intåikter

Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
LOV köp av hemtjänst
-varav LOV egen regi
-varav LOV extern regi
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internränta

RESULTAT

48

7

93 954 91173 23 458 2s,73%

J JJJ

374
89 989
88 782
I 207

296

93 992

4 434
383

86 000
86 000

0
3s3

9t 170

r 024
100

2227r
2t 957

315

58

23 453

-10,00%

-10,00%

23,090/o

26,110/o

25,900/o

25,530/o

16,430/o

25,720Ä

5

5

-93
-93

0

0

-50
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MOTION

Angående hemsändningsbidrag

ldag ges hemsändningsbidrag för leveranser av dagligvaror till boende på

landsbygden. Det kan finnas skäl att ha någon sorts bidrag för hemsändning
inom hela kommunen. "Målgruppen" kan vara våra äldre, exempelvis gruppen

80+.

För de äldre skulle fördelen vara att det blir lättare att bo kvar där de vill bo, i

den nuvarande bostaden.

För kommunen är fördelen att lösningen sannolikt är billigare än den lösning,

som nu ibland används, dvs att hemtjänsten gör inköpen.

Jag föreslår att kommunen utreder möjligheterna för ett hemsändningsbidrag
enligt skissen ovan.

Sune Håkansson

Ronnebypartiet
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Hej på er!

Har varit och deltog på lnnovations Day i Karlskrona.

Föreläsningar var om

Smart Homes
eHälsa
Min Doktor
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På kort tid har mycket hänt inom hälso- och sjukvården. vi har gått
från pappersrecept till e-recept, journalsystemen är numera
elektroniska och vi bokar läkartider via internet. Allt detta är exempel
på e-hälsa.

"Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att
använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och
bibehålla hälsa."
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Tre återkommande teman inom e-hälsa är:

Kommunikation. E-hälsa kan användas for att förbättra kommunikationen mellan
vårdpersonal, sjukvård och patienter.

Tillgänglighet. E-hälsa låter patienten själv medverka i sin vård genom att till
exempel boka vårdtider på webben och jämfora olika vårdgivare.

Verksamhet. E-hälsa ger vårdpersonal rätt arbetsverktyg och tillgång till snabb
information vilket leder till säkrare vård.

Trenden är att vi rör oss från institutionsvård mot ett allt större fokus på individen i

hemmet. Vi tar mer ansvar för vår egen hälsa, vill hålla oss friska längre och skjuta
upp behovet av vård och omsorg. När sjukdomarna ändå till slut kommer vill vi i

det längsta klara oss själva i vårt egna hem.

eHälsa kommer att vara en viktig del av lösningen på den demografiska
utmaningen. Utvecklingen inom eHälsa spås innebära en av de största
samhälleliga omvälvningarna sedan internet och mobiltelefonin. Förändringar som
ger nya och stora mojligheter för det svenska näringslivet. eHälsa är redan idag
en av världens snabbaste tillväxtmarknader.

I Blekinges näringsliv har det under de senaste tjugo åren byggts upp en
betydande spetskompetens inom Telecom/lT-området. Blekinge Tekniska
Högskola är rankat i topp i världen inom mjukvaruutveckling och har framstående
forskning inom Tillämpad hälsoteknik. Landstinget och kommunernas
sjukvårdsorganisationer snabbfotade och utvecklingsorienterade.

https://www. b I uesciencepark. se/mer/in novation-day/
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