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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) 
Lindis Ohlsson (S) 
Sandra  Bergkvist (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Rickard Evaldsson (M) tjänstgör istället för Tomas Lund (SD) 
Christer Åkesson (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S) 
Börje Johansson (S) tjänstgör istället för Sylvia Edwinsson (MP) 
Mikael Mårtensson (S) tjänstgör istället för Ally Karlsson (S) 

Övriga närvarande  

Ersättare Ulla Samuelsson (C) 
Laila Andersson (L) 
Monia Svensson (RP) 
 

Tjänstemän Catherine Persson, förvaltningschef 
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Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef  
Eva Robertsson, ekonom § 30 
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§ 29 Dnr 2018-000001 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att utse Anders Lund (M) och Bo Johansson (S) till 

att justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 30 Dnr 2017-000203 049 

Internbudgeten 2018  

 

Sammanfattning  

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut, 17 12 14, avseende budget 

2018 presenteras förslag till internbudget för Äldrenämnden 2018.  

 

Äldrenämnden har tillförts ökade resurser 2018 jämfört med 2017. Dock 

erhåller nämnden en lägre budgetram än det som äskades från nämndens 

sida. 

 

Äldreförvaltningen har gjort vissa organisatoriska förändringar, dels 

beroende på de ekonomiska förutsättningarna, dels för att bättre kunna uppnå 

mål och riktlinjer och att kunna göra det på ett rättssäkert sätt. 

Organisationen ska vidare ge förutsättningar för en god arbetsmiljö, bl. a 

genom acceptabla ansvarsområden och rimligt antal medarbetare per chef.  

Kostnadssänkningar föreslås företrädesvis avseende Trygg Resurs och 

Inspiratörer och då utifrån både uppskattat och konstaterat förändrat behov, 

statistik och tillgängliga resurser.  

Utrymmet till följd av de minskade kostnaderna föreslås bidra till 

finansiering av bl. a ökade kostnader för tekniska hjälpmedel om ca 1 100 tkr 

och LifeCareprogram för bl. a ruttplanering och tid- och insatsregistrering 

om ca 200 tkr.  

Vidare föreslås i internbudget 2018 medel avsättas för projekt avseende 

MAR (medicinskt ansvarig sjuksköterska), ökade lönekostnader för 

specialister och högre bilkostnader. Högre kostnader än tidigare är beräknade 

för s.k. årlig uppräkning avseende licenskostnader. Distributionskostnader 

för läkemedel beräknas bli dyrare än tidigare år. Vidare omfattar 

budgetförslaget att Backen vård- och omsorgsboende tilldelas ökade anslag 

för högre personaltäthet till följd av brukare i vårdnivå med brukare vid 

övriga vård- och omsorgsboenden.  

Det prognosticeras en intäktsökning gällande taxor om ca 400 tkr för 2018. 

Detta sammantaget bidrar till ett förslag till internbudget i balans för 

Äldrenämnden 2018. 
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Förslag till beslut med kostnadssänkningar med anledning av internbudget 

2018 har förhandlats med de fackliga organisationerna och de har inte haft 

något att erinra mot förslaget.  

 

Äldrenämnden föreslås besluta  

 

att till protokollet notera informationen om äldreförvaltningens organisation 

och 

 

att anta föreliggande förslag till internbudget för Äldrenämnden 2018. 

Bedömning 

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut, 17 12 14, avseende budget 

2018 presenteras förslag till internbudget för äldrenämnden 2018.  

 

Äldrenämnden har tillförts ökade resurser 2018 jämfört med 2017. Dock 

erhåller nämnden en lägre budgetram än det som äskades.  

 

Äldreförvaltningen har gjort vissa organisatoriska förändringar, dels 

beroende på de ekonomiska förutsättningarna, dels för att bättre kunna uppnå 

mål och riktlinjer och att kunna göra det på ett rättssäkert sätt. 

Organisationen ska vidare ge förutsättningar för en god arbetsmiljö, bl. a 

genom acceptabla ansvarsområden och rimligt antal medarbetare per chef.  

Nedan informeras om den organisationsförändring som nyligen gjorts inom 

äldreförvaltningen. Vidare beskrivs förslag till väsentliga förändringar 

avseende internbudget för 2018 jämfört med internbudget 2017. 

 

 

Äldreförvaltningens organisation 

Äldreförvaltningen leds av förvaltningschef med stöd av en stab för stöd och 

styrning av verksamheten, det s.k. förvaltningskontoret. 

Den huvudsakliga verksamheten är uppdelad i myndighetsenhet för 

biståndshandläggning och stödresurser samt två verksamhetsområde för 

utförare.  

Myndighetsenheten leds av en enhetschef och respektive 

verksamhetsområde leds av en verksamhetschef.  
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Äldreförvaltningens kontor – stab för stöd och styrning 

En majoritet av ansvar och arbetsuppgifter vid äldreförvaltningens kontor är 

knutna till solitära funktioner, dvs. till enstaka medarbetare. Det gör 

organisationen sårbar. För att minska sårbarheten fördelas de olika 

funktionerna i tre olika områden. De tre områdena utgör administration och 

ekonomi, kvalitet och utveckling samt teknikstöd. Medarbetarna inom de 

olika områdena ska fortsätta ha olika spetskompetens samtidigt som de ska 

ha grundkompetens inom respektive ansvarsområde för att tillfälligt kunna 

utföra arbetsuppgifter inom ansvarsområdet. Avseende de ansvarsområde 

som genom t. ex lag eller delegation åligger särskild funktion kan inte ansvar 

och arbetsuppgift överföras till annan medarbetare.  

 

Administration och ekonomi 

 Administrativt ledningsstöd 

 Ekonomisk handläggning 

 

Kvalitet och utveckling 

 Kvalitetsutveckling 

 Strategiskt utvecklingsarbete 

 Metodstöd 

 Processledning-/stöd  

 MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 MAR - medicinskt ansvarig för rehabilitering (Tillfällig 

projektanställning fr o m mars 2018 i samarbete med länets 

övriga kommuner. Äldreförvaltningen i Ronneby ska ha det 

kommande arbetsgivaransvaret.) 

 

Under området Kvalitet och utveckling i förvaltningsstaben placeras 

organisatoriskt en tidsbegränsad processledartjänst (föreslås finansieras 2018 

med kvarstående prestationsmedel) med huvudsaklig uppdragsbeskrivning 

innefattande införande av ruttplanering i hemtjänsten, tid- och 

insatsregistrering i hemtjänsten samt IBIC inledningsvis i hemtjänsten.  

Vidare placeras under Kvalitet och utveckling i förvaltningsstaben metodstöd 

i form av företrädesvis administrativt chefsstöd. 50 procent föreslås 
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finansieras i budget och 50 procent 2018 genom kvarstående 

prestationsmedel.  

 

Teknikstöd 

 Teknikstöd  

 Systemförvaltning 

Området Teknikstöd i förvaltningsstaben tillförs organisatoriskt de idag 

befintliga larminstallatörerna. De aktuella medarbetarna är idag 

organisatoriskt placerade under enhetschefen för hemtjänstområde 

Hulta/Rydenskan och det anses inte optimalt.  

Förändringen förväntas ge förutsättningar för ett mera samlat och aktuellt 

teknikstöd till verksamheterna.  

 

Det är önskvärt att en del av de organisatoriska förändringarna följs av en del 

förändringar av fysiska arbetsplatser. Brist på lokaler ”på rätt plats” innebär 

dock att den förändringen får anstå tillsvidare och ske när förutsättningar för 

det ges.  

 

 

Äldreförvaltningens myndighetsenhet – biståndshandläggning och 

stödresurser 

 Biståndshandläggning  

 LOV-handläggning 

 Stödresurser vid bl. a inflyttning och hemgång 

 Anhörigstöd 

 

Enheten med enhetschef är organisatoriskt placerad direkt under 

förvaltningschefen. 

 

Biståndshandläggning 

Den biståndshandläggartjänst som varit tidsbegränsad och finansierad med 

prestationsmedel och som huvudsakligen arbetat med IBIC-införande 

omvandlas till processledartjänst med delvis annat uppdrag.  
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Vid beslut om tidsbegränsad processledartjänst (föreslås finansieras 2018 

med kvarstående prestationsmedel) med huvudsaklig uppdragsbeskrivning 

innefattande införande av ruttplanering, tid- och insatsregistrering samt IBIC 

placeras medarbetaren organisatoriskt i staben vid förvaltningskontoret.  

 

Stödresurser – ”Tryggteam” och anhörigstöd 

De tre olika ”Tryggteamen” placeras organisatoriskt tillsammans under 

myndighetsenheten dit även anhörigstöd knyts. Arbetet i de olika teamen och 

anhörigstödet kan samordnas i högre utsträckning för att bättre nyttja 

resurser både i form av kompetens och tid. Förändringen med organisatorisk 

placering av anhörigstöd tillsammans med biståndshandläggning och 

stödteam förväntas kunna öka förutsättningarna för bättre stöd till anhöriga.  

Förändringen i antal årsarbetare bygger på dels uppskattat behov och 

konstaterat förändrat behov, dels statistik samt tillgängliga resurser. 

(Nedanstående redovisar budgetmedel och inte resurser som finansieras med 

tillfälliga statliga stimulansmedel) 

 

Trygg Hemgång föreslås ha oförändrat budgeterade medel motsvarande 4,0 

årsarbetare.  

Trygg Inflytt föreslås förändras från 6,0 årsarbetare till 5,5 årsarbetare.  

Trygg Resurs föreslås förändras från 6,0 årsarbetare till 3,0 årsarbetare.  

Anhörigstöd föreslås förändras från 1,0 årsarbetare till 0,5 årsarbetare.  

 

 

Äldreförvaltningens två verksamhetsområde: 

 

Verksamhetsområde Utförare – Verkställighet X 

 Hemtjänst  

 Rehabilitering  

 Hälso- och sjukvård  

 Dagverksamhet/dagcentraler  

 

Verksamhetsområdet leds av verksamhetschef tillsammans med tio 

enhetschefer 
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Rehabiliteringsverksamhet och dagverksamhet/dagcentraler organiseras 

under en enhetschef.  

Hälso- och sjukvårdsenheten leds av en enhetschef.  

Övriga åtta enhetschefer leder olika hemtjänstområden. 

Nuvarande syn- och hörselkonsulent med placering under enhetsområde 

hemtjänst Hulta/Rydenskan flyttas till enheten för rehabiliteringsverksamhet 

och dagverksamhet/dagcentraler. 

 

Verksamhetsområde Utförare – Verkställighet Y 

 Särskilt boende (vård- och omsorgsboende) 

 Korttidsboende  

 Personalbemanning (korttidsbemanning) 

 Samordning praktikanter och studerande 

 

Verksamhetsområdet leds av verksamhetschef tillsammans med tio 

enhetschefer. 

Korttidsboendet leds av en enhetschef. 

Övriga nio enhetschefer leder vård- och omsorgsboende. 

 

Personalbemanning (korttidsbemanning) 

Personalbemanning (Time Care pool) gällande korttidsbemanning har 

tidigare varit organisatoriskt placerat under enhetsområde hemtjänst City 

Havs. Det har nu istället tillförts verksamhetsområde Utförare – 

Verkställighet Y och enhetsområde vård- och omsorgsboende Vidablick plan 

ett och fyra.  

 

Samordning praktikanter och studerande 

Uppdraget med att planera för olika praktikanters och studerandes 

placeringar och medverkan vid t ex sommarmässa har organisatoriskt 

placerats under verksamhetsområdet utförare och verkställighet Y och 

enhetsområde vård- och omsorgsboende Vidablick plan ett och fyra. Del av 

resurserna för korttidsbemanning och med stöd av förvaltningsledningens 

stab planeras att användas för detta arbete framledes. Vidare kan dessa 

resurser kompletteras med punktvisa insatser av härför aktuella medarbetare. 
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Nuvarande resurser för inspiratörer motsvarande två 0,5 årsarbetare föreslås 

avvecklas. 

 

Ovan beskrivna förslag till kostnadssänkningar bedöms inte ge helårseffekt 

utan är beräknade för åtta månader. De minskade kostnaderna föreslås bidra 

till finansiering av bl. a ökade kostnader för tekniska hjälpmedel om ca 1 100 

tkr och LifeCareprogram för bl. a ruttplanering och tid- och 

insatsregistrering om ca 200 tkr.  

Vidare föreslås i internbudget 2018 medel avsättas för projekt avseende 

MAR (medicinskt ansvarig sjuksköterska), ökade lönekostnader för 

specialister och högre bilkostnader. Högre kostnader än tidigare är beräknade 

för s.k. årlig uppräkning avseende licenskostnader. Distributionskostnader 

för läkemedel beräknas bli dyrare än tidigare år. Vidare omfattar 

budgetförslaget att Backen vård- och omsorgsboende tilldelas ökade anslag 

för högre personaltäthet till följd av brukare i vårdnivå med brukare vid 

övriga vård- och omsorgsboenden.  

 

Det prognosticeras en intäktsökning gällande taxor om ca 400 tkr för 2018. 

 

Detta sammantaget bidrar till ett förslag till internbudget i balans för 

äldrenämnden 2018. 

 

Förslag till beslut med kostnadssänkningar med anledning av internbudget 

2018 har förhandlats med de fackliga organisationerna och de har inte haft 

något att erinra mot förslaget.  

Vid förhandlingen framfördes att arbetsgivaren uppmanas att vid 

omplacering av medarbetare på bästa sätt ta tillvara den kompetens som 

aktuella medarbetare besitter vilket arbetsgivaren biträdde.      

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta  

 

att till protokollet notera informationen om äldreförvaltningens organisation 

och 

 

att anta föreliggande förslag till internbudget för Äldrenämnden 2018.  
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Deltar i debatten 

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

Johansson (S) och Monia Svensson (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar utifrån förslag till internbudget för 

äldrenämnden 2018 på följande förändringar: 

Medel om 1 000 000 kronor omfördelas från verksamhet 509 hemtjänst till 

520 rehab, personal konto 1000.  

Medel om 30 000 kronor tas från verksamhet 828 och läggs på gemensamma 

trivselåtgärder på Björkliden. 

I övrigt bifall till tjänsteförslaget. 

 

Anders Lund (M) yrkar bifall till Sune Håkanssons (RP) yrkande samt till de 

föreslagna organisationsförändringarna. 

 

Bo Johansson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget i sin helhet samt på att 

ersättningen till hemtjänstgrupperna för matdistribution ökar från fem till tio 

minuter per portion.        

Propositionsordning 1  

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på eget yrkande om 

ändringar i förslag till internbudget för äldrenämnden 2018 och Bo 

Johansson (S) yrkande om bifall till internbudget för äldrenämnden 2018, 

bifall mot avslag, och finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens eget yrkande.         

Propositionsordning 2 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkande från Bo 

Johansson (S) om att ersättningen till hemtjänstgrupperna för matdistribution 

ökar från fem till tio minuter per portion och finner att äldrenämnden bifaller 

detsamma.  

Beslut 

Äldrenämndens beslutar att fastställa förslag till internbudget för 

äldrenämnden 2018 med följande förändringar: 

1. Medel om 1 000 000 kronor omfördelas från verksamhet 509 hemtjänst 

till 520 rehab, personal konto 1000.  



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(18) 
2018-02-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

2. Medel om 30 000 kronor tas från verksamhet 828 och läggs på 

gemensamma trivselåtgärder på Björkliden. 

 

Äldrenämnden beslutar att fastställa föreslagna organisationsförändringar. 

 

Äldrenämndens beslutar vidare att ersättningen till hemtjänstgrupperna för 

matdistribution ökar från fem till tio minuter per portion. 

________________ 

Exp: 

Catherine Persson, förvaltningschef äldreförvaltningen 

Eva Robertsson, ekonom 

Enhetschefer 

Akten 
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§ 31 Dnr 2017-000146 730 

Framtidsgrupp avseende övergripande boendeplan 

 

Sammanfattning  

Vid Äldrenämndens sammanträde 2017-09-20 beslutade Äldrenämnden att 

tillsätta en framtidsgrupp (bestående av Sune Håkansson, Anders Lund och 

Bo Johansson) med uppdrag att göra en utredning att utgöra underlag till en 

övergripande boendeplan.  

 

Utifrån ovanstående beslut har ett underlag till övergripande boendeplan 

arbetats fram av en ”arbetsgrupp” bestående av nämndens tre utsedda 

representanter samt två tjänstemän från förvaltningen Susanna Sturesson och 

Catherine Persson.  

 

Underlaget är tänkt att utgöra en grund för ställningstagande vid äldrenämnd 

2018-02-28. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta att ta informationen i underlaget till 

protokollet för att vid Äldrenämndens sammanträde 2018-02-28 behandla 

ärendet.  

Bedömning 

Vid Äldrenämndens sammanträde 2017-09-20 beslutade Äldrenämnden att: 

1. Tillsätta en framtidsgrupp med uppdrag att göra en utredning att utgöra 

underlag till en övergripande boendeplan.  

2. Ovanstående beskriven boendeplan bland annat ska ligga till grund för 

utredning och slutrapportering av från kommunfullmäktige givna särskilda 

uppdraget ”Presentera en plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro”. 

3. Utse Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M) och Bo Johansson (S) till 

att i ett initialt skede ingå i och förbereda framtidsgruppens arbete. 

 

Ett underlag avseende en övergripande överplan har arbetats fram av en 

”arbetsgrupp” bestående av nämndes tre utsedda representanter Sune 
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Håkansson, Anders Lund och Bo Johansson samt två tjänstemän från 

förvaltningen Susanna Sturesson, Catherine Persson. 

 

Underlaget ”Utkast, Framtida behov – inför boendeplanering” är tänkt att 

utgöra en grund för ställningstagande vid äldrenämnd 2018-02-28.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta 

Att ta informationen i underlaget till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Johansson (S), Monia Svensson (RP) och Laila Andersson (L). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att utifrån förd diskussion bilägga 

underlag från Socialdemokraterna och Alliansen med synpunkter på utkast 

till framtida behov- inför boendeplanering till äldreförvaltningen till 

protokollet.   

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att utifrån förd diskussion bilägga underlag från 

Socialdemokraterna och Alliansen med synpunkter på utkast till framtida 

behov- inför boendeplanering till äldreförvaltningen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Catherine Persson, förvaltningschef äldreförvaltningen  

Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare 

Akten 



 

Äldrenämnden 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 2018-000009 739 

Översiktsplan  

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har beretts möjlighet att inkomma med yttrande avseende 

förslag till översiktsplan för Ronneby 2035.  

 

Äldrenämnden vill betona det angelägna i att vid planering av vistelsemiljöer 

och vid bostadsbyggande, såväl inne som ute, att göra det på ett sådant sätt 

att det är tillgängligt i så hög grad som möjligt för personer med olika 

funktionsförmåga. Det underlättar för alla åldersgrupper och i olika skeden i 

livet. Mot den bakgrunden föreslås en del mindre ändringar i förslag till 

översiktsplan. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta att yttra sig i enlighet med föreliggande 

förslag.  

Bedömning 

Äldrenämnden vill betona det angelägna i att vid planering av vistelsemiljöer 

och vid bostadsbyggande, såväl inne som ute, att göra det på ett sådant sätt 

att det är tillgängligt i så hög grad som möjligt för personer med olika 

funktionsförmåga. Det underlättar för alla åldersgrupper och i olika skeden i 

livet.  

 

 

Vidare föreslås några ändringar och tillägg i förslaget till översiktsplan:  

Sid 14 Placeringsstrategier och sid 19 Placeringsstrategier för att uppnå en 

mosaik av attraktiva livsmiljöer: 

Punkt 6 föreslås ny lydelse: Utforma kommunala lokaler flexibelt så att de 

kan användas på olika sätt över tid och av olika åldersgrupper med olika 

funktionsförmåga 

Sid 19 under rubriken Hållbart byggande med goda inomhusmiljöer 

Andra stycket tillägg ny sista mening: Lokaler ska passa personer i olika 

åldersgrupper och personer med olika funktionsförmåga.  



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(18) 
2018-02-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

För att förtydliga allas möjlighet till deltagande i det offentliga rummet kan 

det finnas skäl att under olika rubriker som Centrum, service och 

verksamheter, Grönstruktur samt Fritid och rekreation komplettera med t ex: 

Planering ska ske med fokus på personer i olika åldersgrupper och med olika 

funktionsförmåga.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att yttra sig i enlighet med föreliggande 

förslag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till föreliggande förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att yttra sig i enlighet med föreliggande förslag.  

________________ 

Exp: 

Catherine Persson, förvaltningschef äldreförvaltningen  

Ronneby kommun  

Akten  
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§ 33 Dnr 2018-000007 739 

Övriga frågor 2018 

 

Sammanfattning  

Linds Ohlson (S) ställer en fråga om när rumsfunktionsprogrammet för 

Ålycke kommer upp. 

Förvaltningschef Catherine Persson svarar att det ska tas upp nästa gång.  

 

Bo Johansson (S) ställer en fråga om en rapport från arbetsmiljöverket. 

Verksamhetschef Helene Ahlberg svarar att hon ska kontakta 

arbetsmiljöverket och efterfråga densamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Catherine Persson, förvaltningschef äldreförvaltningen  

Helene Ahlberg, verksamhetschef  

Akten  

 


