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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)
Susanne Petersson (C)
Johannes Chen (-)
Johnny Håkansson (S)
Ally Karlsson (V)
Sylvia Edwinsson (MP)
Sandra Bergkvist (SD)
Lindis Ohlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Christer Åkesson (S) går in som tjänstgörande ersättare för Monika Lindquist (S)
Carina Aulin (SD) går in som tjänstgörande ersättare för Tomas Lund (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Rickard Evaldsson (M)
Ulla Samuelsson (C)
Laila Andersson (L)
Monia Svensson (RP)
Agnetha Wildros (S)
Börje Johansson (S)
Mikael Mårtensson (S)

Tjänstemän

Catherine Persson, förvaltningschef
Helen Ahlberg, verksamhetschef
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef
Britt-Marie Karlsson, kvalitetsutvecklare
Maria Sevestedt, LOV-samordnare
Susanna Sturesson, utredningssamordnare
Lena Stolpe, avgiftshandläggare
Tobias Ekberg, IT-chef
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§1

Dnr 2018–000001 739

Val av justerare 2018
Sammanfattning
Ordförande Sune Håkansson (RP) meddelar följande förändring av
dagordningen:
Ett nytt ärende, Kompletterande ersättning till leverantörer enligt LOV
avseende 2017, föreslås att läggas in som ärende elva på dagordningen.
Bo Johansson (S) föreslås att jämte ordförande Sune Håkansson (RP) justera
dagens protokoll.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:e vice
ordförande Bo Johansson (S).
Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar att ärende ”Kompletterande
ersättning till leverantörer enligt LOV avseende 2017” behandlas på
sammanträdet i februari 2018.
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att ärendet ”Kompletterande
ersättning till leverantörer enligt LOV avseende 2017” behandlas på dagens
sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda yrkanden
och finner att nämnden bifaller ordförandes eget yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs.
JA-röst för de som önskar bifalla ordförande Sune Håkanssons (RP)
yrkande.
NEJ-röst för de som önskar bifalla Bo Johanssons (S) yrkande.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning i enlighet med nedan, fastställs följande: sju (7)
JA-röster och sex (6) NEJ-röster varefter ordförande finner att äldrenämnden
bifaller ordförande Sune Håkanssons (RP) yrkande.
Namn

JA

Sune Håkansson (RP)

X

Anders Lund (M)

X

NEJ

Bo Johansson (S)

X

Ingrid Carlsson (M)

X

Susanne Petersson (C)

X

Johannes Chen (-)

X

Christer Åkesson (S)

X

Johnny Håkansson (S)

X

Lindis Olsson (S)

X

Sylvia Edwinsson
(MP)

X

Ally Karlsson (V)

X

Sandra Bergkvist (SD)

X

Carina Aulin (SD)

X

Totalt

7

6

Beslut
Äldrenämnden beslutar att utse Bo Johansson (S) att jämte ordförande
justera dagens protokoll samt att ärende ”Kompletterande ersättning till
leverantörer enligt LOV avseende 2017” lyfts in som ärende 11 i
dagordningen.
________________
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§2

Dnr 2017-000174 730

Internkontrollplan 2018
Britt-Marie Karlsson och Maria Sevestedt föredrar ärendet.
Sammanfattning
Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska internkontroll
genomföras i verksamheten varje år. Äldrenämnden ska besluta om
internkontrollplan för 2018 som äldreförvaltningen ska genomföra enligt
beslut.
Förslag till internkontrollplan 2018, är att den ska omfatta fem till sex
kontrollpunkter och att internkontrollplanen ska avse punkt 1-5 enligt
äldreförvaltningens förslag.
Internkontrollpunkter för övervägande:
1. Biståndsbeslut utfall hemtjänst – väsentlig avvikelse 2017 och förslag
till kontroll 2018
2. Delegering och läkemedelshantering i hemtjänsten och vård- och
omsorgsboende- väsentlig avvikelse 2017 och förslag till kontroll
2018
3. Begränsningsåtgärder på vård- och omsorgsboendet - förslag till
kontroll 2018
4. Digital nyckelhantering – förslag till kontroll 2018
5. Matdistribution - förslag till kontroll 2018
6. Arbetsmiljö schemaläggning och faktisk arbetad tid – förslag på
kontroll 2019
7. Närvaro vid dödsögonblicket – enligt beslut ÄN 2016, förslag till
kontroll 2019
8. Erbjudande daglig utevistelse på vård- och omsorgsboende – enligt
beslut ÄN 2016, förslag till kontroll 2019
9.

Basal hygien – väsentlig avvikelse 2017, förslag till kontroll 2019

10. Senior Alert – väsentlig avvikelse 2017, förslag till kontroll 2019
Bedömning
Äldreförvaltningens förslag till internkontrollplan 2018 är punkt 1-5.
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Punkt 1-2 var väsentliga avvikelser år 2017 och har stor påverkan på den
enskilde, varav det bedöms viktigt att ha med dessa kontrollpunkter igen.
Punkt 3-5 är förslag på nya kontroller där förvaltningen anser att brister kan
förekomma.
Punkt 6 kom upp som diskussion på ÄN i december.
Punkt 7-8 bedöms att inte ingå i internkontrollplanen då resultatet har
förbättrats betydligt under åren 2014-2017. Dock har punkt 7 hög
riskbedömning, men med bakgrund av förbättrat resultat och att statisk kan
delges kvartalsvis är bedömningen att den inte bör ingå.
Inom punkt 9-10 har verksamheten påbörjat ett arbete med 2017 års resultat
och därmed behöver mer tid för att uppnå ett bättre resultat.
Äldreförvaltningen förespråkar kontrollpunkter 6-10 som förslag till
internkontroll 2019.
Risken finns annars att andra tänkbara bristområden förbigås.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att internkontrollplanen ska omfatta fem till
sex kontrollpunkter och att internkontrollplanen 2018 ska avse punkt 1-5
enligt förvaltningens förslag.
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), ledamöterna
Johnny Håkansson (S), Johannes Chen (-), Susanne Petersson (C) samt
ersättarna Laila Andersson (L) och Monia Svensson (RP).
Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar, med instämmande av
ordförande Sune Håkansson (RP) samt 1:e vice ordförande Anders Lund
(M), bifall till tjänstemannaförslaget med ändringen att internkontrollplanen
2018 ska innehålla följande punkter: 1,2,3,8,9,10 samt att närvaro vid
dödsögonblicket ska redovisas i samband med tertial I och II 2018.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Bo Johanssons (S)
yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar följande:
-

Justerandes sign

att interkontrollplanen för 2018 ska omfatta kontrollpunkterna för
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hemtjänsten och vård- och omsorgsboende, begränsningsåtgärder på
vård- och omsorgsboendet, erbjudande daglig utevistelse på vårdoch omsorgsboende, basal hygien samt senior Alert.
-

att närvaro vid dödsögonblicket ska redovisas i samband med tertial I
och II 2018.

________________
Exp:
Britt-Marie Karlsson, kvalitetsutvecklare
Maria Sevestedt, LOV-samordnare
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§3

Dnr 2017-000203 049

Information avseende internbudget 2018
Catherine Persson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Catherine Persson informerar kort om arbetet med internbudgeten 2018.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), ersättare Laila
Andersson (L).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Catherine Persson, förvaltningschef
Eva Robertsson, ekonom
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§4

Dnr 2017-000204 739

Förslag till beslut avseende taxor 2018
Susanna Sturesson och Lena Stolpe föredrar ärendet.
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till ändringar av avgifter inom
äldreomsorgen i Ronneby Kommun 2018. Enligt dokumentet ”Avgifter inom
äldreomsorgen 2017” ska avgifterna årligen justeras procentuellt utifrån
prisbasbeloppet. Förslaget i denna skrivelse innefattar procentuell ökning
utifrån prisbasbeloppet men även två ytterligare höjningar med syftet att öka
intäkterna.
Det finns ett avgiftstak som är fastställt i socialtjänstlagen, det kallas
maxtaxa och är ett högkostnadsskydd. Enligt lagen fick kommunen, år 2017,
ta ut en avgift på max 2013 kr/månad och för år 2018 höjs beloppet till max
2044 kr.
Avgifter enlig socialtjänstlagen är inkomstprövade, vilket innebär att ingen
ska behöva betala högre avgift än vad han/hon kan. När avgiften till
kommunen har betalts ska det finnas tillräckligt mycket kvar till personliga
utgifter.
Det individuella behovet avgör vilken hjälp som beviljas samt hur ofta.
Bedömning görs av biståndshandläggare. Hemtjänst i ordinärt boende
debiteras per timme och får aldrig överstiga maxtaxa eller 90 % av
avgiftsutrymmet. Hemtjänst i vård- och omsorgsboende debiteras med
maxtaxa och får aldrig överstiga maxtaxa eller 90 % av avgiftsutrymmet.
Vid jämförelse med andra kommuner framgår att flertalet kommuner tar ut
de avgifter som lagen medger.
Förslaget avseende taxor bedöms innebära ökade intäkter för äldrenämnden
med ca 730 000 kr per år. Intäktsförstärkningen för 2018 bedöms till ca 486
500 kr (maj-december).
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Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige:
att maxtaxan för hemtjänst i ordinärt boende samt vård- och omsorgsboende
höjs till 2044 kr/månad, med förbehållet ” 2044 kr eller 90 % av
avgiftsutrymmet”.
att timtaxan för hemtjänst höjs till 170 kr/timme.
att avgiften för trygghetslarm höjs till 254 kr/månad och extra larmknapp till
make/maka höjs till 101,50 kr/månad.
att dagvårdsavgiften höjs till 25,50 kr/dag.
att nya avgifterna träder i kraft från och med 2018-05-01.
att avgifterna framledes årligen justeras procentuellt utifrån prisbasbeloppet i
november för att gälla från och med 1 januari.
Bedömning
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till ändringar av avgifter inom
äldreomsorgen i Ronneby Kommun 2018. Enligt dokumentet ”Avgifter inom
äldreomsorgen 2017” ska avgifterna årligen justeras procentuellt utifrån
prisbasbeloppet. Förslaget i denna skrivelse innefattar procentuell ökning
utifrån prisbasbeloppet men även två ytterligare höjningar med syftet att öka
intäkterna.
Det finns ett avgiftstak som är fastställt i socialtjänstlagen, det kallas
maxtaxa och är ett högkostnadsskydd. Enligt lagen fick kommunen, år 2017,
ta ut en avgift på max 2013 kr/månad och för år 2018 höjs beloppet till max
2044 kr/månad.
Den maxtaxan som finns angiven i lagen räknas fram i förhållande till
prisbasbeloppet, vilket är ett fastställt belopp som används bland annat för
beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppet fastställs årligen
av regeringen med avsikt att spegla och justera inflationen i samhället.
Avgifter enlig socialtjänstlagen är inkomstprövade, vilket innebär att ingen
ska behöva betala högre avgift än vad han/hon kan. När avgiften till
kommunen har betalts ska det finnas tillräckligt mycket kvar till personliga
utgifter.
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Det individuella behovet avgör vilken hjälp som beviljas samt hur ofta.
Bedömning görs av biståndshandläggare. Hemtjänst i ordinärt boende
debiteras per timme och får aldrig överstiga maxtaxa eller 90 % av
avgiftsutrymmet. Hemtjänst i vård- och omsorgsboende debiteras med
maxtaxa och får aldrig överstiga maxtaxa eller 90 % av avgiftsutrymmet.
2017 års taxor för äldreomsorgen inom Ronneby kommun:
Maxtaxan för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende får inte överstiga 1892
kr/månad eller 90 % av avgiftsutrymmet.
Max avgift som, enligt lagen, får tas ut år 2017 är 2013 kr/månad. Flertalet
kommuner använder sig av den maxtaxa som man får ta ut enligt lag.
Timtaxan för hemtjänst är 154 kr/timme.
Timtaxan för hemtjänsten är i Ronneby lägre än samtliga kommuner i länet
samt är lägre även i jämförelse med liknande kommuner i Sverige.
Trygghetslarm 250 kr/månad, extra larmknapp till make/maka 100 kr/månad
Dagvårdsavgift 25 kr/dag
”Alla kostnader för måltider beslutas av kostenheten/kommunfullmäktige” –
hämtat från dokumentet Avgifter inom äldreomsorgen 2017
För att öka intäkterna krävs mer än den årliga procentuella uppräkningen i
förhållande till prisbasbeloppet.
Utifrån gällande förutsättningar föreslås följande förändringar avseende
taxor inom äldreomsorgen 2018:
Maxtaxan för hemtjänst i ordinärt boende samt vård- och omsorgsboende
höjs till 2044 kr/månad eller 90 % av avgiftsutrymmet. Maxtaxan höjs till
den summa som kommunen, enligt lagen, får ta ut år 2018. År 2018 är denna
summa 2044 kr/månad. Förbehållet ”2044 kr eller 90 % av avgiftsutrymmet”
kvarstår.
Konsekvenser:
En höjning av maxtaxan genererar en intäktsökning för äldrenämnden, grovt
räknat, med ca 400 000 kr (hemtjänst i ordinärt boende) och med ca 180 000
kr (hemtjänst på vård- och omsorgsboende).
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Endast de vårdtagarna (med hemtjänst i ordinärt boende och personer på
vård- och omsorgsboende) med avgiftsutrymme bli påverkade av
förändringen. Detta betyder att en höjning av maxtaxan inte påverkar dem
som redan har en reducerad avgift.
En höjning av maxtaxan påverkar de som redan idag betalar maxtaxa och
som har ett avgiftsutrymme som tillåter ett högre avgiftsuttag.
Timtaxan för hemtjänst höjs till 170 kr/timme.
Konsekvenser:
En höjning av timtaxan genererar en intäktsökning för äldrenämnden, grovt
räknat, med ca 150 000 kr/år.
Endast de vårdtagarna (med hemtjänst i ordinärt boende) med
avgiftsutrymme blir påverkade av förändringen. Detta betyder att en höjning
av timtaxan inte påverkar dem som redan har en reducerad avgift.
En höjning av timtaxan påverkar de personer med få antal beviljade timmar
(?<12 timmar/månad) och som har ett avgiftsutrymme som tillåter ett högre
avgiftsuttag.
Övriga avgifter justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet, enligt
dokumentet ”Avgifter inom äldreomsorgen 2017”. Den procentuella
ökningen genererar följande avgifter för år 2018:
Trygghetslam - 254 kr/månad, extra larmknapp till make/maka 101,50
kr/månad
Dagvårdsavgift - 25,50 kr/månad
”Alla kostnader för måltider beslutas av kostenheten/kommunfullmäktige” –
text hämtad från dokumentet ”Avgifter inom äldreomsorgen 2017”.
Förslaget avseende taxor bedöms innebära ökade intäkter för äldrenämnden
med ca 730 000 kr per år. Intäktsförstärkningen för 2018 bedöms till ca
48 500 kr (maj-december).
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Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige:
att maxtaxan för hemtjänst i ordinärt boende och vård- samt omsorgsboende
höjs till 2044 kr/månad, med förbehållet ”2044 kr/månad eller 90 % av
avgiftsutrymmet”.
att timtaxan för hemtjänst höjs till 170 kr/timme.
att avgiften för trygghetslarm höjs till 254 kr/månad och extra larmknapp till
make/maka höjs till 101,50 kr/månad.
att dagvårdsavgiften höjs till 25,50 kr/dag.
att nya avgifterna träder i kraft från och med 2018-05-01.
att avgifterna framledes årligen justeras procentuellt utifrån prisbasbeloppet i
november för att gälla från 1 januari.
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 ledamot
Lindis Olsson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet till äldreförvaltningen.
________________
Exp:
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare
Lena Stolpe, avgiftshandläggare
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§5

Dnr 2017-000205 739

Information från IT angående Ronnebymailen
Tobias Ekberg föredrar ärendet.
Sammanfattning
Tobias Ekberg informerar kort om hur Ronneby mailen fungerar samt
informerar om offentlighetsprincipen och hur det fungerar om
förtroendevalda väljer att koppla Ronnebymailen till sin privata mail.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M) samt ledamöterna Lindis Olsson (S) och Susanne
Petersson (C).
Beslut
Äldrenämnden tackar för en bra presentation och beslutar att notera
informationen till protokollet.
________________
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§6

Dnr 2018-000010 730

Förslag till beslut avseende tilläggsanslag 2018
gällande investeringar
Catherine Persson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Äldrenämndens ledamöter har erhållit ett förslag angående anhållan om
tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2018 gällande investeringar.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att godkänna anhållan om tilläggsanslag i
kompletteringsbudget 2018 gällande investeringar enligt bifogat förslag.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att godkänna anhållan om tilläggsanslag i
kompletteringsbudget 2018 gällande investeringar enligt bifogat förslag.
________________
Exp:
Catherine Persson, förvaltningschef
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-17

Äldrenämnden

§7

Dnr 2018-000003 739

Delegationsbeslut 2018
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:


Namnteckningsprov.



Attestanslista till äldrenämnden per 2018-01-01.



Biståndsbeslut för perioden 2017-12-01–2017-12-31.



Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr
23617).



Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 13873)

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:
Lena Tingdahl, handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-17

Äldrenämnden

§8

Dnr 2018-000004 739

Aktuellt i verksamheten 2018
Catherine Persson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Catherine Persson informera om situationen med trygghetslarmen i särskilt
boende. Leverantören Tunstall AB har svårigheter att leverera de tjänster
som överenskommits mellan Ronneby kommun och Tunstall AB. Catherine
Persson och kommundirektör Magnus Widén hade i november 2017 möte
med Tunstall AB. Tunstall AB presenterade en åtgärdsplan med tidplan. En
del förbättringar har skett dock kvarstår problem samt nya har tillkommit.
Äldreförvaltningen ska bestämma ett nytt möte med Tunstall AB för att
kräva leverans enligt avtal.
Äldreförvaltningen arbetar med internbudgeten för 2018. Som en delvis
konsekvens av budget 2018 pågår också arbetet med att omorganisera
förvaltningen.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M), samt ledamot Susanne Petersson (C).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Catherine Persson, förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-17

Äldrenämnden

§9

Dnr 2018-000005 739

Information om kurser, konferenser m.m. 2018
Sammanfattning
Bo Johansson (S) informerar om att Sydarkivera kommer att anordna en
Workshop för informationskartläggning den 15 februari 2018. Fokusområdet
kommer att vara politisk beslutsfattande och offentlig dialog. Sista
anmälningsdagen är den 29 januari 2018.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör 2:e vice ordförande Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-17

Äldrenämnden

§ 10

Dnr 2018-000006 739

Skrivelser, cirkulär m.m. 2018
Sammanfattning
Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger inför sammanträdet:


Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 401, Budget
2018-2019 plan för 2020-2021 för Ronneby kommun



Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 423,
Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ och
rapportering enligt 16 kap. 6§ socialtjänstlagen, äldrenämnden 2017



Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13 § 248,
Bustorp 1:38 – Ansökan om planbesked.



Beslut från IVO angående ärendet: Anmälan enligt lex Sarah från
äldrenämnden i Ronneby kommun avseende det särskilda boendet
Vidablick i Ronneby (dnr:2017/155).



Information från Socialstyrelsen avseende stimulansmedel för ökad
bemanning inom äldreomsorgen.

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.
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).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-17

Äldrenämnden

§ 11

Dnr 2018-000023 739

Kompletterande ersättning till leverantörer enligt LOV
avseende 2017
Sammanfattning
Enligt kommunens beslut om ersättning för LOV kan kommunen justera
ersättningen med hänsyn till förändringar i kostnadsläget avseende
personalkostnader och övriga kostnader samt eventuella ändringar i
resursfördelningen på grund av politiska beslut. Mot bakgrund av 2017 års
lönerevision föreslås äldrenämnden att besluta om kompletterande ersättning
till leverantörer enligt kommunens ersättningsmodell för LOV.
Den kompletterande ersättningen avser kompensation för verksamhetsåret
2017 för en i kommunen genomsnittlig kostnad för lönerevision 2017 fr om
17 05 01 gällande Kommunals avtalsområde.
Äldrenämnden föreslås besluta
att till 2 sjuksystrar utbetala 2 997 kronor,
att till Gertrud Care utbetala 9 818 kronor och
att till HS Hemtjänst utbetala 3 357 kronor.
Bedömning
Enligt kommunens beslut om ersättning för LOV kan kommunen justera
ersättningen med hänsyn till förändringar i kostnadsläget avseende
personalkostnader och övriga kostnader samt eventuella ändringar i
resursfördelningen på grund av politiska beslut.
Mot bakgrund av 2017 års lönerevision föreslås äldrenämnden
att besluta om kompletterande ersättning till leverantörer enligt kommunens
ersättningsmodell för LOV. Den kompletterande ersättningen avser
kompensation för verksamhetsåret 2017 för en i kommunen genomsnittlig
kostnad för lönerevision 2017 fr om 17 05 01 gällande Kommunals
avtalsområde,
att till 2 sjuksystrar utbetala 2 997 kronor,
att till Gertrud Care utbetala 9 818 kronor och
att till HS Hemtjänst utbetala 3 357 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-17

Äldrenämnden

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta om kompletterande ersättning till
leverantörer enligt kommunens ersättningsmodell för LOV. Den
kompletterande ersättningen avser kompensation för verksamhetsåret 2017
för en i kommunen genomsnittlig kostnad för lönerevision 2017 fr om 17 05
01 gällande Kommunals avtalsområde,
att till 2 sjuksystrar utbetala 2 997 kronor,
att till Gertrud Care utbetala 9 818 kronor och
att till HS Hemtjänst utbetala 3 357 kronor.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande
Bo Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande förslag
och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar om kompletterande ersättning till leverantörer enligt
kommunens ersättningsmodell för LOV. Den kompletterande ersättningen
avser kompensation för verksamhetsåret 2017 för en i kommunen
genomsnittlig kostnad för lönerevision 2017 fr om 17 05 01 gällande
Kommunals avtalsområde,
att till 2 sjuksystrar utbetala 2 997 kronor,
att till Gertrud Care utbetala 9 818 kronor och
att till HS Hemtjänst utbetala 3 357 kronor.
Deltar inte i beslutet
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet
deltar inte i beslutet.
________________
Exp:
2 sjuksystrar
Gertrud Care

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-17

Äldrenämnden

HS Hemtjänst
Catherine Persson, förvaltningschef
Maria Sevestedt, LOV-samordnare
Eva Robertsson, ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-17

Äldrenämnden

§ 12

Dnr 2018-000007 739

Övriga frågor 2018
Sammanfattning
Laila Andersson (L) ställer frågor angående matdistributionen till Vidablick
och önskar en redovisning av hur den går till. Laila Andersson (L)
efterfrågar även rutiner för när det saknas saker i matleveransen.
Bo Johansson (S) informerar att personalpolitiskaberedningen hade
sammanträde i december 2017, Bo Johansson (S) tog då upp uppdraget
(redovisning av statistik hur sjuktalen är fördelade, 2016-03-16 § 39) med att
redovisa sjuktalen och Kristina Wramsby meddelande att förtillfället har
Personalenheten inte möjlighet att stötta äldreförvaltningen i denna fråga.
Bo Johansson (S) lyfter frågan om hur det går med renoveringen av Ålycke.
Det finns ett beslut och pengar i budgeten. Anders Lund (M) har pratat med
Ronneby Hus AB:s ordförande och får svar att Ronneby hus väntar på
äldreförvaltningen. Agnetha Wildros (S) ställer frågan om varför byggandet
med Ålycke tar tid. Catherine Persson svarar att äldreförvaltningen inväntat
beslut av budget 2018 samt avvaktar framtidsberedningens arbete.
Börje Johansson (S) frågar hur det går med trygghetsboendet i Kallinge.
Helen Ahlberg informerar att äldreförvaltningen har fått ta del av ritningar
på projektet och har bokat tid med aktivitetssamordnare samt Ronnebyhus
för att träffas och gå igenom eventuella justeringar och idéer.
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), ledamot Susanne
Petersson (C), Sylvia Edwinsson (MP), Johannes Chen (-), samt ersättare
Laila Andersson (L), Agnetha Wildros (S) och Börje Johansson (S).
Yrkanden
Susanne Petersson (C) yrkar att äldreförvaltningen återkommer med en
redovisning av hur matdistributionen till Vidablick går till.
Bo Johansson (S) yrkar för den Socialdemokratiska gruppen att uppdra till
äldreförvaltningen om ”Uppföljning av utredningsuppdrag m.m. fattade av
äldrenämnden 2016-2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-17

Äldrenämnden

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande
yrkanden och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att uppdra äldreförvaltningen att återkomma med en
redovisning av matdistributionen till Vidablick till sammanträdet i februari
2018 samt att uppdra till äldreförvaltningen om uppföljning av
utredningsuppdrag m.m. fattade av äldrenämnden 2016-2017.
________________
Exp:
Catherine Persson
Kostenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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