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Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Bo Johansson (S)
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Stadshuset, kommunledningsförvaltningen kl. 16:00 den 26 april 2018
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Sekreterare
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Äldrenämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Sune Håkansson (RP), Ordförande
Anders Lund (M), 1:e vice ordförande
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande
Ingrid Carlsson (M)
Johannes Chen (OBT KD)
Johnny Håkansson (S)
Sylvia Edwinsson (MP)

Tjänstgörande ersättare

Rickard Evaldsson (M) går in som tjänstgörande ersättare för Susanne Petersson (C)
Laila Andersson (L) går in som tjänstgörande ersättare för Tomas Lund (SD)
Christer Åkesson (S) går in som tjänstgörande ersättare för Monika Lindqvist (S)
Agnetha Wildros (S) går in som tjänstgörande ersättare för Lindis Olsson (S)
Börje Johansson (S) går in som tjänstgörande ersättare för Ally Karlsson (V)
Jennie Risberg (M) går in som tjänstgörande ersättare för Sandra Bergkvist (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Kristina Rydén (S)

Tjänstemän

Catherine Persson, förvaltningschef
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef
Helen Ahlberg, verksamhetschef
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare
Anna Kristensen, nämndsekreterare

Övriga

Mats Du-Bar, Ronnebyhus AB
Kristian Olsér, Ronnebyhus AB
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§ 48

Dnr 2018-000001 739

Val av justerare
Sammanfattning
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) föreslås att utöver ordförande justera
dagens protokoll.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att utse Bo Johansson (S) att utöver ordförande
justera dagens protokoll. Justering sker 26 april 2018, klockan 16:00 på
kommunledningsförvaltningen.
________________
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§ 49

Dnr 2018-000062 739

Information om ombyggnation av Ålycke vård- och
omsorgsboende
Catherine Persson, Mats Du-Bar och Kristian Olsér föredrar ärendet.
Sammanfattning
På sittande sammanträde delges ledamöterna tidsplanen för ombyggnationen
av Ålycke vård-och omsorgsboende.
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 Börje Johansson (S) och Agnetha Wildros (S) och ersättare Kristina
Rydén (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar följande:
-

att äldreförvaltningen ska i samarbete med Ronnebyhus AB arbeta
vidare med ritningar, rumsfunktionsprogram, tidplan,
evakueringsplan, kostnadskalkyl enligt de skisser som har
diskuterats, för presentation för äldrenämnden i juni.

-

att om äldreförvaltningen så önskar ska äldrenämnden ha en
workshop.

-

att äldrenämnden utser en arbetsgrupp på 5 ledamöter, ledamöterna
ska anmälas vecka 17, med fördelningen 2 från alliansen, 2 från de
rödgröna samt en från SD.

________________
Exp:
Catherine Persson, äldreförvaltningschef
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§ 50

Dnr 2017-000146 730

Framtidsgrupp avseende övergripande boendeplan
Susanna Sturesson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Vid Äldrenämndens sammanträde 2017-09-20 beslutade Äldrenämnden att
tillsätta en framtidsgrupp med uppdrag att göra en utredning att utgöra ett
underlag till övergripande boendeplanering. Underlaget presenterades i
äldrenämnden 2018-02-28 och utifrån, vid sammanträdet, förda diskussioner
samt bifogade dokument från Socialdemokraterna och Alliansen reviderades
underlaget ”Framtida behov – inför boendeplanering”, bilaga 1. Detta förslag
till boendeplanering grundar sig på dokumentet ”Framtida behov- inför
boendeplanering” samt diskussioner förda vid nämnd 2018-02-28.
Framtida behov är svårt att prognosticera. Prognoser, statistik och
boendeplanering behöver följas upp årligen. För att kunna göra en relevant
boendeplanering krävs en enig bild om hur framtidsbehoven bedöms.
Framtidsbehoven och boendeplaneringen måste integreras med de
rekommendationer och krav som finns för verksamheten.
Äldrenämnden menar att det ska finnas vård- och omsorgsboenden i alla
kommundelar, likt fördelningen är idag. Detta trots att mindre boenden oftast
är dyrare i drift samt att boenden fördelat på många orter kan bidra till att
överkapacitet av boendeplatser blir nödvändig för att kunna erbjuda
”valfrihet”.
Ett regelverk med effektivare verkställighet av vård- och omsorgsboende bör
kunna påskynda kommunens möjligheter att erbjuda beviljat boende
snabbare. Renovering av Ålycke vård- och omsorgsboende är ett pågående
arbete där planering pågår tillsammans med Ronnebyhus.
Den föreslagna framtida boendeplaneringen utgår ifrån en variant/ett
mellanting mellan de två olika behovsprognoserna (som presenteras i
underlaget ”Framtida behov- inför boendeplanering) samt de av
äldrenämnden givna förutsättningarna att Ålycke ska renoveras, ett privat
företag etablerar sig och erbjuder 54 platser, Parkdala avvecklas inom
befintlig kontraktstid och Backen/norra kommundelen utreds.
Utifrån angiven behovsprognos och av äldrenämnden givna förutsättningar
beräknas det enligt detta förslag finnas ett överskott på ca 47 lägenheter
inom vård- och omsorgsboenden år 2020 och ett överskott på ca 11
lägenheter år 2025. Vid 2030 finns behov av ytterligare av ca 50 lägenheter.
Tillbyggnad av Lindebo samt nybyggnad i norra kommundelen eller endast
tillbyggnad av Lindebo är tänkbara alternativ för att tillgodose behovet 2030.
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Äldrenämnden föreslås besluta att anta behovsprognos enligt tabell 1 (i
denna tjänsteskrivelse) och årligen följa upp prognos och årligen eller vid
behov följa upp boendeplaneringen samt besvara det särskilda uppdraget om
att ta fram plan för vård- och omsorgsplatser i Hallabro utifrån detta förslag
och tillhörande beslut. Äldrenämnden föreslås även att nogsamt följa arbetet
”Fokus på natten” och integrera det i boendeplaneringen samt ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på regelverk för verkställighet
av beviljat vård- och omsorgsboende.
Bedömning
Bakgrund
Vid Äldrenämndens sammanträde 2017-09-20 beslutade Äldrenämnden att
tillsätta en framtidsgrupp med uppdrag att göra en utredning att utgöra ett
underlag till övergripande boendeplanering. Ett utkast av underlaget
”Framtida behov – inför boendeplanering” presenterades vid Äldrenämndens
sammanträde 2018-02-28.
Diskussioner förda vid äldrenämndens sammanträde 2018-02-28 samt, till
sammanträdesprotokollet, bifogade underlag från Socialdemokraterna och
Alliansen har legat till grund för revidering av dokumentet ”Framtida behov
– inför boendeplanering”, se bilaga 1.
Som underlag till detta tjänstemannaförslag gällande framtida
boendeplanering har dokumentet ”Framtida behov – inför boendeplanering”
(bilaga 1) använts samt diskussioner förda vid Äldrenämndens sammanträde
2018-02-28 och skriftliga underlag från Socialdemokraterna och Alliansen.
Framtida behov av antal vård- och omsorgsplatser
Boendeplaneringen i detta förslag utgår från det bedömda totala behovet av
platser i hela Ronneby Kommun.
Grunden för att kunna göra en framskridande boendeplanering är en enig
bild av framtida behov av vård- och omsorgsplatser i Ronneby Kommun.
Det framtida behovet är svårt att prognosticera. Somatiska sjukdomar som
leder till behov av vård och omsorg anses i framtiden kunna tillgodoses till
stor del i ordinärt boende med hjälp av hemtjänst och kommunal hälso- och
sjukvård. Personer med demenssjukdom är troligen den grupp som främst
kommer finnas på vård- och omsorgsboende. Faktorer som påverkar det
framtida behovet:




Justerandes sign

Hur ser hälsoutvecklingen ut, hur mycket minskar ohälsotalen
Vård- och behandling av i huvudsak personer med demenssjukdom
Produktion av tillgängliga bostäder i det ordinära bostadsbeståndet
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Ett mellanting mellan prognos 1 och 2 (enligt dokumentet ”Framtida behovinför boendeplanering”, se bilaga) anses vara en rimlig utgångspunkt vid
beräkning av det framtida behovet av platser i vård- och omsorgsboende
(vobo). Utifrån den bedömningen har ett förslag till behovsprognos räknats
fram, se tabell 1 i denna tjänsteskrivelse.
Tabell 1. Förslag till behovsprognos för framtida boendeplanering i
Ronneby Kommun
År
Ronneby totalt
2020
2025
2030

Framtida behov av
vobo-platser
318
339
399

Det är viktigt att kontinuerligt följa statistiken, prognoser och andra
påverkande faktorer framöver för att vid behov revidera det framtida behovet
och anpassa boendeplaneringen.
Spridning av vård- och omsorgsplatser i Ronneby Kommun
Driftsekonomiskt sett är större boenden att föredra. Större boenden placeras
med fördel i områden där det finns ett tillräckligt stort befolkningsunderlag
med tanke på beläggningsgrad och efterfrågan. Erfarenhet visar att en del
äldre som beviljats bistånd för vård- och omsorgsboende vill/väjer att flytta
till centralorten från de olika ”yttre” kommundelarna.
Äldrenämnden menar att Ronneby Kommun ska erbjuda vård- och
omsorgsboende i alla kommundelar. Detta beskrivs som att ”behålla”
spridningen av vård- och omsorgsboende likt den är idag. En ”överkapacitet”
anses acceptabelt för att erbjuda valfrihet med vård- och omsorgsboenden i
alla de kommundelar där vård- och omsorgsboende är etablerade idag.
Väntetid för verkställighet (regelverket)
Väntetiden för verkställighet bör kunna effektiviseras, bland annat genom
flexiblare hyreskontraktsskrivning. Ett regelverk med effektiv verkställighet
av beviljad plats bör kunna påskynda kommunens möjligheter att erbjuda
beviljat boende snabbare.
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Frågor och svar om rättssäker äldreomsorg – verkställighet (Hämtat från
www.socialstyreslen.se 2018-02-07):
När ska ett beslut verkställas?
Biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL
ska enligt 16 kap. 3 § SoL verkställas omedelbart. Det har ingen betydelse
om beslutet överklagats eller inte.
Den tidsgräns om tre månader som gäller för bestämmelsen om
rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut har ingenting att göra med
om när beslut ska verkställas (Jfr 16 kap. 6 f § SoL). Det innebär att en
kommun inte har tre månader på sig att verkställa ett beslut, utan beslut ska
verkställas omedelbart.

Renoveringsbehovet på befintliga vård- och omsorgsboenden
Renovering på Ålycke vård- och omsorgsboende är ett pågående arbete, där
planering tillsammans med Ronnebyhus pågår.
Verksamheten behöver arbeta vidare med alla vård- och omsorgsboenden för
att utreda om de under gällande förutsättningar (ex. lokaler, personal, teknik)
kan leva upp till verksamhetens krav, mål och gällande rekommendationer.
Ett antal förslag anges i rapporten ”Fokus på natten”, vilken grundar sig på
SKL:s rekommendation ”Kvalitet i särskilt boende – Rekommendation för
arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre”.
Framtida boendeplanering
Utifrån Äldrenämndens diskussion och inkomna underlag har följande
förutsättningar inkluderats i ”förslag till boendeplanering”, tabell 2 i denna
tjänsteskrivelse:






Ett privat företag etablerar sig och erbjuder ca 54 platser
(2019/2020).
Ålycke vård- och omsorgsboende ska renoveras enligt pågående
planering och beslut.
Parkdala avvecklas inom hyreskontraktstiden och avtalet sägs upp
(nuvarande avtal gäller tom 2020-05-31 med 9 månaders
uppsägningstid).
Backens vård- och omsorgsboende utreds med frågeställningen om
det kan bedrivas ett vård- och omsorgsboende i befintliga
lokaler/med befintliga förutsättningar.
Norra kommundelen ska ha vård- och omsorgsboende

Tabell 2. Förslag till boendeplanering utifrån behovsprognos enligt tabell 1
samt av äldrenämnden, givna förutsättningar.
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2020-2025

2018-2020

2017/2018, kommentar:
Utgångsläge/nuläge 319 lägenheter vobo
Avveckling enstaka lägenheter på
2018/2019
-2 lgh
Olsgården och Lindebo
(otillgängliga/ej fullvärdiga)
Avveckling Parkdala
2019/2020
-8 lgh
Privat etablering (LOV)
Årsskiftet
+54
2019/2020
lgh
Renovering Ålycke
Årsskiftet
+2 lgh
2019/2020
2020, kommentar:
Enligt behovsbedömningen behövs 318 lägenheter vobo och
det kommer finnas 365 lägenheter = ett prognosticerat
överskott på 47 lägenheter
- Under 2018 bör kommunens vård- och omsorgsboende
ses över för att säkerställa att god och säker vård kan
erbjudas utifrån krav, mål och rekommendationer.
Ett överskott av lägenheter tillåter
avveckling av platser.
Backens vård- och omsorgsboende 2020
-15
(ändamålsenliga lokaler?)
lgh ?

2025-2030

2025:
Enligt behovsbedömningen behövs 339 lägenheter vobo 2025
och det kommer finnas 350 lägenheter = ett prognosticerat
överskott på 11 lägenheter
Behov av 50 nya lägenheter.
2025-2030
+50
Vägval:
lgh
1. Bygga nytt i norra
kommundelen för att
erbjuda vård- och
omsorgsboende i alla
kommundelar* ** samt
utbyggnad av Lindebo
2. Utbyggnad av Lindebo
2030:
Enligt behovsbedömningen behövs 399 lägenheter vobo 2030
och det kommer finnas 400 lägenheter = ett prognosticerat
överskott på 1 lägenhet

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta

Justerandes sign
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att förslag till behovsprognos enligt tabell 1, enligt denna tjänsteskrivelse,
ska användas som grund för framtida boendeplanering,
att förslag till boendeplanering enligt tabell 2, enligt denna tjänsteskrivelse,
ska användas som grund för framtida planering,
att uppföljning av behovsprognos sker årligen,
att uppföljning av boendeplaneringen sker årligen eller vid behov,
att nogsamt följa arbetet ”Fokus på natten” och integrera det i
boendeplaneringen,
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till regelverk för
verkställigheten av beviljat vård- och omsorgsboende och
att återrapportera äldrenämndens särskilda uppdrag ”Presentera en plan för
nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro” med följande punkter som
underlag:
att det i dagsläget inte finns behov av ytterligare platser på vård- och
omsorgsboende och alla kommundelar har vård- och omsorgsboende,
att behovet av fler vård- och omsorgsplatser bedöms uppstå först efter år
2025,
att behovet av vård- och omsorgsboende i samtliga kommundelar bevakas av
äldrenämnden i samband med uppföljning av behovsprognos och
boendeplanering.
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 Agnetha Wildros (S).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att ärendet återemitteras.
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget
med ändring att i tabell två från tjänsteskrivelsen ändra på årtalen för
renovering av Ålycke från 2019/2020 till 2018/2019.
1:e vice ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldreförvaltningen får i
uppdrag att göra förtydligande i underlaget enligt nämndens diskussioner
vad avser platser i vård- och omsorgsboende vid Parkdala.
Propositionsordning 1
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på sitt eget yrkande om
återremiss och finner att nämnden avslår detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-18

Äldrenämnden

Propositionsordning 2
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på 2:e vice ordförande
Bo Johansson (S) yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Propositionsordning 3
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på 1:e vice ordförande
Anders Lund (M) yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
Äldrenämnden beslutar följande:
 att förslag till behovsprognos enligt tabell 1, enligt denna
tjänsteskrivelse, ska användas som grund för framtida
boendeplanering,
 att förslag till boendeplanering enligt tabell 2, enligt denna
tjänsteskrivelse, ska användas som grund för framtida planering,
 att uppföljning av behovsprognos sker årligen,
 att uppföljning av boendeplaneringen sker årligen eller vid behov,
 att nogsamt följa arbetet ”Fokus på natten” och integrera det i
boendeplaneringen,
 att ge äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till regelverk
för verkställigheten av beviljat vård- och omsorgsboende och
 att återrapportera äldrenämndens särskilda uppdrag ”Presentera en
plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro” med följande
punkter som underlag:
 att det i dagsläget inte finns behov av ytterligare platser på vård- och
omsorgsboende och alla kommundelar har vård- och omsorgsboende,
 att behovet av fler vård- och omsorgsplatser bedöms uppstå först
efter år 2025,
 att behovet av vård- och omsorgsboende i samtliga kommundelar
bevakas av äldrenämnden i samband med uppföljning av
behovsprognos och boendeplanering
 att i tabell två från tjänsteskrivelsen ändra på årtalen för renovering
av Ålycke från 2019/2020 till 2018/2019,
-

Justerandes sign

att äldreförvaltningen får i uppdrag att göra förtydligande i
underlaget enligt nämndens diskussioner vad avser platser i vård- och
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omsorgsboende vid Parkdala, till detta protokoll bifogas bilaga 1 och
2.
Reservation
Ordförande Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp:
Catherine Persson, förvaltningschef
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare
Helen Ahlberg, verksamhetschef
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef
Maria Sevestedt, enhetschef
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§ 51

Dnr 2018-000065 730

Målredovisning 2017
Susanna Sturesson föredrar ärendet.
Sammanfattning
För 2017 och 2018 har äldrenämnden mål (målstyrningen) inom de
strategiska målområdena ”en bra omsorg” och ”ekonomi i balans”.
Kommunfullmäktige har dessutom två indikatorer kopplade direkt till det
strategiska målområdet ”en bra omsorg”. Målredovisningen 2017 utgår från
måluppfyllelsen på den/de indikatorer som är kopplade till respektive mål.
Av äldrenämndens fem mål är tre helt uppfyllda (måluppfyllelse >100% på
tillhörande indikatorer). Ett mål är delvis uppfyllt (måluppfyllelse 151,3 och
96,03 % på tillhörande indikatorer). Ett mål (slutdatum 2018) är ej påbörjat.
Kommunfullmäktiges indikatorer kopplade till det strategiska målområdet
”en bra omsorg” anses delvis uppfyllda (måluppfyllelse på 95 % och 97 %
på tillhörande indikatorer). Äldrenämndens målredovisning för 2017
presenteras i bilaga 1. Äldrenämnden föreslås att ta informationen till
protokollet.
Bedömning
Ronneby kommun har en styrmodell för kommunens målarbete. Modellen
innehåller en övergripande vision, åtta strategiska målområden samt
nämndmål och aktiviteter. För 2017 och 2018 har äldrenämnden mål inom
de strategiska områdena ”En bra omsorg” och ”Ekonomi i balans”.
Äldrenämnden har fem nämndmål med sex tillhörande indikatorer.
Kommunfullmäktige har två indikatorer med koppling direkt till de
strategiska målområdet ”en bra omsorg”.
Resultat nämndmål 2017:
För 2017 bedömdes nämndmålen ”fler på boende ska känna att de kan
påverka sin tid för omsorg”, ”fler inom hemtjänsten ska känna att de kan
påverka sin tid för omsorg” och ”förebyggande arbete enligt Senior alert i
hemsjukvård” uppfyllda då måluppfyllelsen på tillhörande indikatorer var >
100 %. För 2017 bedömdes nämndmålet ”minska sjuktalen” delvis uppfyllt
då en av de tillhörande indikatorerna ”korttidsfrånvaron” hade en
måluppfyllelse på > 100 % och den andra tillhörande indikatorn ”totalt
sjuktal” hade en måluppfyllelse på 96,03 %.
Nämndmålet ”kvalitén inom äldreomsorgen ska synliggöras på enhetsnivå”
är inte påbörjat. Målet slutdatum är bokslut 2018.
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Resultat kommunfullmäktigemål 2017:
För 2017 bedömdes det strategiska målområdet delvis uppfyllt då
måluppfyllelsen för tillhörande indikatorer ”andelen brukare inom hemtjänst
som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst” var 95 % och ”andel
brukare på särskilt boende som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda
boende” var 97 %.
Äldrenämndens målredovisning för 2017 presenteras i bilaga 1.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP) samt 1:e vice
ordförande Anders Lund (M).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare
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§ 52

Dnr 2018-000067 704

Budget 2019
Sammanfattning
Förvaltningschef Catherine Persson föredrar ärendet muntligt.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M), samt 2:e vice ordförande Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Catherine Persson, förvaltningschef
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§ 53

Dnr 2018-000028 739

Remiss från kostenheten- Näringsdrycker
Susanna Sturesson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Äldrenämnden har beretts möjlighet att till kommunstyrelsens arbetsutskott
yttra sig avseende Budgetjustering – näringsdrycker.
All kostförändring på Ronneby Kommuns vård- och omsorgsboenden ska
vara riskbedömd av sjuksköterska. Som förstahandsalternativ till normalkost
kan konsistensanpassad och/eller energi/proteinberikad kost ordineras.
Alternativ därefter kan vara ordination av kosttillägg i form av näringsdryck.
Ordination av både anpassad kost och/eller näringsdryck görs av
sjuksköterska.
Att en och samma enhet har det totala ansvaret för att leverera och bekosta
all kost till boenden på kommunens vård- och omsorgsboenden anses vara
det mest fördelaktiga då en helhetsbild och enhetlig hantering av kosten
erhålls.
Mot den bakgrunden föreslås äldrenämnden besluta att till
kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig att kostenheten även
fortsättningsvis ansvarar för hantering och budget vad gäller näringsdrycker.
Bedömning
Vid vissa sjukdomar/tillstånd kan det vara svårt att få i sig tillräckligt med
energi och näring från normalkost. Konsistensanpassad och/eller
näringsberikad kost kan då vara ett alternativ till normalkost. Kosttillägg kan
användas som komplement. Näringsdryck är en form av ett flytande
kosttillägg.
Rutiner gällande anpassad kost och kosttillägg (näringsdryck) finns inom
äldreförvaltningen. Som förstahandsalternativ till normalkost kan
konsistensanpassad och/eller energi/proteinberikad kost ordineras. Alternativ
därefter kan vara ordination av kosttillägg i form av näringsdryck. En
ordination av näringsdryck ska alltid föregås av en riskbedömning med
Senior Alert och finns risk för undernäring eller om patienten är undernärd
ska mat- och vätskeregistrering göras. Bedömning och ordination av
anpassad kost och/eller kosttillägg (näringsdryck) görs av sjuksköterska
Individuell ordination av anpassad kost och eller/kosttillägg (näringsdryck)
lämnas till köket (kostenheten) som tillhandahåller och bekostar.
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Normalkost, anpassad kost eller kosttillägg (näringsdryck) är alla olika sätt
att tillföra energi och näringsämnen för att tillgodose individens energi- och
näringsbehov på ett individuellt anpassat och optimalt sätt. Beroende på
olika beslut vad gäller t ex anpassad normalkost, konsistensanpassad kost
och näringsdryck påverkar kostnaden utföraren. Att då skilja ut en
kostkomponent, i det här fallet näringsdryck, anses ologiskt. Att en och
samma enhet (kostenheten) har det totala ansvaret för all kost (hantering,
beställning och kostnadsansvar) anses vara det mest fördelaktiga. Detta för
att kunna få en helhetsbild över kosthanteringen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsens arbetsutskott yttra
sig att kostenheten även fortsättningsvis ansvarar för hantering och budget
vad gäller näringsdrycker.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:e vice
ordförande Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig att
kostenheten även fortsättningsvis ansvarar för hantering och budget vad
gäller näringsdrycker
________________
Exp:
KSAU/KS
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare
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§ 54

Dnr 2018-000072 406

Taxor måltidsverksamhet 2019
Sammanfattning
Ärendet Taxor måltidsverksamhet 2019 har remitterats till äldrenämnden.
I en översyn av taxorna för måltidsverksamheten föreslår Tekniska
förvaltningen att de beslutade taxorna justeras samt kompletteras med taxor
för frukost och kvällsmat för boende med beviljat matabonnemang 2 samt
personal vid Lindebo, Olsgården samt Ålycke särskilda boende, där boende
äter i restaurangen.
Nuvarande taxor härleds till KPI år 2013 årsmedel som basår. Förslag på
justering redovisas i bilaga.
Övrig prissättning av mindre omfattning såsom till exempel utbud i
restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras till
respektive verksamhet. Samtidigt föreslås en prisökning i enlighet med
ökning av KPI. Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå KS att
föreslå KF att:





taxorna justeras och kompletteras enligt bilaga.
KPI 2013 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning.
rätten att fastställa taxa som följer uppräkning KPI 2013 årsmedel
delegeras till Kommunstyrelsen.
prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa
omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom
verksamheten och ryms inte inom taxesättningen.

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), tjänstgörande
ersättare Laila Andersson (L) och Agneta Wildros (S) samt ersättare Kristina
Rydén (S).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att äldrenämnden uttalar sig enligt
följande:
 Äldrenämnden anser att matens kvalité måste höjas. Äldrenämnden
menar att det är enklare att indexreglera med utgångspunkt
konsumentprisindex juni 2013. Taxan för maten skall bestämmas
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utifrån förändringen i konsumentprisindex per juni året före taxeåret.
Taxan 2019 blir sålunda beroende av konsumentprisindex juni 2018.
 Det skall framgå att dessert alltid ingår i lunchen. Alternativ ska
priset på desserten framgå. Det skall framgå om ”kaffe på maten”
ingår.
 Det skall framgå att övriga taxor fastställs av måltidsenheten.
Möjligen bör taxan för mellanmål (kaffe) fastställas av
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att yttra sig enligt följande:
 Äldrenämnden anser att matens kvalité måste höjas. Äldrenämnden
menar att det är enklare att indexreglera med utgångspunkt
konsumentprisindex juni 2013. Taxan för maten skall bestämmas
utifrån förändringen i konsumentprisindex per juni året före taxeåret.
Taxan 2019 blir sålunda beroende av konsumentprisindex juni 2018.
 Det skall framgå att dessert alltid ingår i lunchen. Alternativ ska
priset på desserten framgå. Det skall framgå om ”kaffe på maten”
ingår.
 Det skall framgå att övriga taxor fastställs av måltidsenheten.
Möjligen bör taxan för mellanmål (kaffe) fastställas av
kommunfullmäktige.
________________
Exp:
KSAU/KS
Catherine Persson, äldreförvaltningschef
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§ 55

Dnr 2018-000074 739

Förslag till beslut om hyreskontrakt avseende
gemensamhetslokal vid Kallinge trygghetsboende
Sammanfattning
Ett nytt trygghetsboende planeras i Kallinge. Ritningsförslag på
tillbyggnation/utformning av gemensamhetslokal samt kostnadskalkyl
godkändes av ÄN 2017-04-12. 2017-06-21 beslutade kommunfullmäktige att
godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med AB Ronnebyhus enligt
förslag till preliminärt avtal, enligt bifogad bilaga 1.
AB Ronnebyhus har inkommit till äldreförvaltningen med en hyresändring
som innebär en höjning från tidigare förslag på avtal, från 435 000 kronor till
567 578 kronor. För att kommande byggnation av gemensamhetslokal vid
planerat trygghetsboende i Kallinge ska fortsätta enligt plan behöver
hyresändringen godkännas. Nytt förslag på avtal bifogas i bilaga 2.
Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt
avseende gemensamhetslokal vid trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga
2, mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus.

Bedömning
Ett nytt trygghetsboende planeras i Kallinge. Ritningsförslag på
tillbyggnation/utformning av gemensamhetslokal samt kostnadskalkyl
godkändes av ÄN 2017-04-12. 2017-06-21 beslutade kommunfullmäktige att
godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med AB Ronnebyhus enligt
förslag till preliminärt avtal, enligt bifogad bilaga 1.
AB Ronnebyhus har inkommit till äldreförvaltningen med en hyresändring
som innebär en höjning från tidigare förslag på avtal, från 435 000 kronor till
567 578 kronor. För att kommande byggnation av gemensamhetslokal vid
planerat trygghetsboende i Kallinge ska fortsätta enligt plan behöver
hyresändringen godkännas. Nytt förslag på avtal bifogas i bilaga 2.
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Vid äldrenämndens sammanträde planeras en föredragning av AB
Ronnebyhus gällande principerna för hyressättning.

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt avseende
gemensamhetslokaler vid trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga 2,
mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus
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), tjänstgörande
ersättare Börje Johansson (S) samt ersättare Kristina Rydén (S).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget
med följande som tillägg: Äldrenämnden påtalar för kommunfullmäktige att
avtalet bör innehålla möjligheter till omförhandlingar:
 Kalkylräntan är 6 procent, vilket synes vara en ”grundränta” på 4
plus ett ”risktillägg” på två procent. Det torde vara riskfritt att hyra ut
till kommunen.
 Avskrivningstiden är på 10 år. Då är hela investeringen betald.
Kommunen bör ha möjlighet att förlänga avtalet, exempelvis fyra
gånger om fem år. Under denna tid skall hyran utgå med
förutsättningen att kapitalkostnaden är noll.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt
avseende gemensamhetslokaler vid trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga
2, mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus. Vidare påtalar äldrenämnden
för kommunfullmäktige att avtalet bör innehålla möjligheter till
omförhandlingar:
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 Kalkylräntan är 6 procent, vilket synes vara en ”grundränta” på 4
plus ett ”risktillägg” på två procent. Det torde vara riskfritt att hyra ut
till kommunen.
 Avskrivningstiden är på 10 år. Då är hela investeringen betald.
Kommunen bör ha möjlighet att förlänga avtalet, exempelvis fyra
gånger om fem år. Under denna tid skall hyran utgå med
förutsättningen att kapitalkostnaden är noll
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Catherine Persson, äldreförvaltningschef
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§ 56

Dnr 2018-000002 739

Anslagsförbrukning 2018
Eva Robertsson och Catherine Persson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Eva Robertsson samt Catherine Persson föredrar ärendet muntligt och
skriftliga bilagor på anslagsförbrukningen fanns med i utskicket.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:e vice
ordförande Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Eva Robertsson, ekonom
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§ 57

Dnr 2018-000003 739

Delegationsbeslut 2018
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut föreligger inför dagens sammanträde:
 Namnteckningsprov
 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr:
29067)
 Attestanslista 2018-03-19
 Återrapportering av verkställda delegationsbeslut, personalfrågor
2018-03-26
 Biståndsbeslut för 2018-01-01–2018-03-31
 Namnteckningsprov
 Attestanslista 2018-04-01
 Förnyad attestanslista 2018-04-01
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M) samt 2:e vice ordförande Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Lena Tingdahl, handläggare
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§ 58

Dnr 2018-000004 739

Aktuellt i verksamheten 2018
Catherine Persson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Catherine Persson informerar om att löneförhandlingarna är klara, förutom
med Kommunal, och de nya lönerna gäller från och med 1 april 2018.
Förhandlingar med Kommunal kommer att ske den 25 april.
Vidare informerar Catherine Persson att arbetet med 2018 års budget och
organisationsförändringen pågår fortfarande. Äldreförvaltningen har även
påbörjat arbetet med internkontrollen och de beslut som fattades av
nämnden.
Catherine Persson meddelar också att äldreförvaltningen var representerade
på News 55 dagen.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP) samt tjänstgörande
ersättare Laila Andersson (L).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Catherine Persson, äldreförvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-18

Äldrenämnden

§ 59

Dnr 2018-000005 739

Information om kurser, konferenser m.m. 2018
Sammanfattning
Föreligger ingen information om kurser, skrivelser, konferenser m.m. vid
dagens sammanträde.
________________
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§ 60

Dnr 2018-000006 739

Skrivelser, cirkulär m.m. 2018
Sammanfattning
Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger inför sammanträdet:
 Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4 kap 1§ och
rapportering enl. 16 kap 6f§ SoL, dnr 2018/45
 Mailfråga angående underlaget för Upphandling LOV inom vård-och
omsorgsboende i Ronneby kommun.
 Information från PostNord avseende 1:a.klasstjänst
 Samverkansprotokoll från Landstinget Blekinge, 2018-03-01
 Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4 kap 1§ och
rapportering enl. §16 kap 6f§ SoL, dnr 2018/45- verkställt.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 61

Dnr 2018-000007 739

Övriga frågor 2018
Sammanfattning
Anders Lund (M) frågar inom vems delegation ligger det om Gunilla Berg
vill anställa undersköterskor. Catherine Persson svarar att det inte ligger
något beslut som begränsar den möjligheten. Catherine Persson påtalar även
att Gunilla kan förankra det hos hennes chef för att se om det finns
möjligheter.
Anders Lund frågar om vi informerar brukarna att det är patientnämnden
som brukarna kan vända sig till om de har synpunkter eller klagomål.
Ingrid Carlsson (M) meddelar att hon har fått veta att personal ute i
verksamheten önskar att Catherine Persson besöker dem och presenterar sig.
Catherine svarar att verksamhetsbesök och studiebesök kommer att ske i
framtiden när arbetet med omorganisationen är klart.
Agnetha Wildros (S) påtalar att information om kommande träffar, möten
och sammanträden måste informeras i tid.
Bo Johansson (S) önskar att handlingarna skickas tidigare inför hösten 2018.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M), tjänstgörande ersättare Laila Andersson (L) samt ersättare
Kristina Rydén (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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