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Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(6) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-12 
 

 

  
 
Plats och tid Ronnebysalen, kl. 08:00-08:30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Bo Johansson (S)  

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 46-47 
 Anna Kristensen  

 Ordförande 

  

 
Sune Håkansson (RP)  

 

 Justerare 

  

 
Bo Johansson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2018-04-12 

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-12   

Datum då anslaget tas ned 2018-05-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Anna Kristensen 
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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 (-) 
Johnny Håkansson (S) 
Lindis Ohlsson (S) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Ally Karlsson (V) 
Tomas Lund (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Christer Åkesson (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S) 
Carina Aulin (SD) tjänstgör istället för Sandra Bergkvist (SD) 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Rickard Evaldsson (M) 
Ulla Samuelsson (C) 
Laila Andersson (L)  
Börje Johansson (S)  
 

Tjänstemän Catherine Persson, förvaltningschef 
Pernilla Haraldsson, IKT-samordnare  

Övriga Anna Kristensen, nämndsekreterare  
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Ärendelista 

§ 46 Dnr 2018-000001 739 4 
Val av justerare ................................................................................................... 4 

§ 47 Dnr 2018-000082 739 5 
Förslag till beslut om hävning av avtal med Tunstall AB avseende 
trygghetslarm i särskilda boende ......................................................................... 5 
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§ 46 Dnr 2018-000001 739 

Val av justerare 

Sammanfattning  

 Bo Johansson (S) föreslås att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. Justeringen föreslås äga rum den 12 april klockan 15:00.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att utse 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) att 

utöver ordförande justera dagens protokoll. Justering sker tisdag den 12 

april, klockan 15:00.  

________________ 
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§ 47 Dnr 2018-000082 739 

Förslag till beslut om hävning av avtal med Tunstall AB 
avseende trygghetslarm i särskilda boende  

Catherine Persson och Pernilla Haraldsson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

 Ronneby kommun (äldreförvaltningen) har ett avtal med Tunstall AB att 

Tunstall AB ska leverera trygghetslarm i särskilt boende. Avtalet avser tiden 

16 07 01 – 20 06 30 med möjlighet till förlängning - tre st. à ett år.  

Sedan avtalstidens början har leverantören haft återkommande svårigheter att 

leverera tjänsterna enligt avtalet. Det har medfört brister i tjänsterna och som 

i varierande omfattning inneburit negativa konsekvenser i verksamheten för 

brukare och medarbetare. I verksamheten har det funnits kompletterande 

insatser för att kunna garantera brukarnas säkerhet och trygghet t ex genom 

ökad tillsyn och fler manuella kontroller av larmutrustning. Tidvis har det 

varit mycket hög arbetsbelastning för medarbetare till följd av bristerna. 

Sedan avtalets tecknande har det gjorts omfattande insatser för att få Tunstall 

att leverera ett fullt fungerande larmsystem. De senaste månaderna har 

insatserna intensifierats ytterligare. Kommundirektör Magnus Widén och 

förvaltningschef Catherine Persson har vid flera tillfällen träffat ansvarig 

ledning för Tunstall AB och Tunstall AB har trots utfästelser inte kunnat 

leverera enligt avtalet.  

Mot bakgrund av att Tunstall AB, trots upprepade utfästelser, inte har kunnat 

leverera enligt avtalet bedömer förvaltningsledningen att avtalsrättelse 

behöver ske för att kvalitet och säkerhet ska kunna upprätthållas i 

verksamheten.  

Vid den senaste överläggningen mellan Ronneby kommun och Tunstall AB 

föreslås ett tilläggsavtal om att avtalsrättelse från Tunstalls sida ska ske 

senast den 11 maj 2018. Om avtalsrättelse inte skett inom den angivna tiden 

bedömer förvaltningsledningen att hävning av avtalet ska göras.   

Vidare informerar Catherine Persson att förvaltningen har gjort förberedelser 

för att kunna inleda en förnyad upphandling och också gjort utökad 

marknadsanalys av trygghetslarm för att ha handlingsberedskap vid en 

eventuell hävning av det nuvarande avtalet.  
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Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen och 

kommundirektören att teckna kompletterande avtal mellan 

äldreförvaltningen i Ronneby kommun och Tunstall AB att Tunstall AB ska 

vidta avtalsrättelse senast den 11 maj 2018 gällande trygghetslarm i särskilt 

boende i syfte att få ett fullt fungerande system för trygghetslarm i särskilt 

boende samt att i det fall avtalsrättelse ej skett senast den 11 maj 2018 

uppdras åt behörig firmatecknare att häva avtal avseende trygghetslarm i 

särskilt boende med Tunstall AB.   

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) samt tjänstgörande 

ersättare Carina Aulin (SD). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen och 

kommundirektören att teckna kompletterande avtal mellan 

äldreförvaltningen i Ronneby kommun och Tunstall AB att Tunstall AB ska 

vidta avtalsrättelse senast den 11 maj 2018 gällande trygghetslarm i särskilt 

boende i syfte att få ett fullt fungerande system för trygghetslarm i särskilt 

boende samt att i det fall avtalsrättelse ej skett senast den 11 maj 2018 

uppdras åt behörig firmatecknare att häva avtal avseende trygghetslarm i 

särskilt boende med Tunstall AB. 

________________ 

Exp:  

Catherine Persson, förvaltningschef  

Pernilla Haraldsson, samordnare   

Magnus Widén, kommundirektör  

 

 


