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§ 151 Dnr 2019-000035 739 

Fastställande av dagordning 
 

Sammanfattning  
Ordförande Anders Lund (M) avser att lyfta en fråga om kostnad för mat 
under övriga frågor. 
Nämndsledamot Ingrid Carlsson (M) avser att lyfta en fråga om intrång i 
sjuksköterskeorganisationens lokaler under övriga frågor. 
Nämndsledamot Christer Åkesson (S) avser att lyfta en fråga om 
fotvårdsspecialist för diabetiker under övriga frågor.  
Nämndsledamot Annette Rydell (S) avser att lyfta en fråga om avgift för fika 
i samband med sammanträden under övriga frågor.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg 
under punkten övriga frågor; 

• Kostnad för mat 

• Intrång i sjuksköterskeorganisationens lokaler 

• Fotvårdsspecialist för diabetiker 

• Avgift för fika i samband med sammanträden 
________________ 
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§ 152 Dnr 2019-000006 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Annette Rydell (S) utses att jämte ordförande Anders Lund (M) justera 
dagens protokoll. Justering sker den 1 november 2019. 
________________ 
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§ 153 Dnr 2019-000223 730 

Lägesrapport - Utredning aktivitetssamordnare och 
dagcentraler 
 

Sammanfattning  
 Äldrenämnden (ÄN) fick 2019-09-03 i uppdrag av Kommunstyrelsen (KS) 
att slutföra utredningen ”Utreda formerna för gemensamhetsytor och 
matservering på dagcentraler och trygghetsboende”. Äldreförvaltningen fick 
2019-09-18 i uppdrag av ÄN att utreda och redovisa lagstiftning, 
kommunala beslut och nulägeskrivning kring dagcentraler, träffpunkter och 
trygghetsboende samt redovisa alternativa lösningar för aktiviteter inom 
vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende. 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen inrätta särskilda boendeformer för 
service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. 
Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som 
främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och 
som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. 
Förutom de lagar som styr inom området regleras äldrenämndens arbete av 
kommunens reglemente för äldrenämnden. Det finns även 
förfrågningsunderlag gällande LOV (Lagen om valfrihet) både för hemtjänst 
och vård- och omsorgsboende. Kommunfullmäktige (KF) har dessutom tagit 
beslut om riktlinjer för trygghetsboenden. 
Det finns ett varierande utbud av förebyggande och hälsofrämjande insatser 
för äldre. Det kan exempelvis vara förebyggande hembesök, fixartjänster 
samt sociala och fysiska aktiviteter. Forskning gällande hälsosamt åldrande 
påvisar att ett antal livsstilsfaktorer har betydelse för ett hälsosamt åldrande, 
men evidens saknas inom vissa områden. 
I budgetarbetet har ett antal besparingsförslag gällande 
dagcentraler/mötesplatser presenterats av äldreförvaltningen. Förslag på 
besparingar som presenterats och beslutats av ÄN är att helt ta bort 
matservering från trygghetsboendena och istället anställa ytterligare två 
aktivitetssamordnare för att vidmakthålla aktiviteter samt införa ett externt 
stöd till frivillighetssektorn t.ex. pensionärsorganisationer och föreningar vid 
mötesplatser. Ännu ett förslag på besparing (för att klara ev. ramreduktion på 
2 %) har presenterats, vilket innebär att samtliga aktivitetssamordnare tas 
bort. 
I dagsläget har äldreförvaltningen personal anställd på trygghetsboendena 
Espedalen och Hammelins väg samt dagcentral Elsa vilka i huvudsak har 
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matservering som sin arbetsuppgift. Det finns dessutom aktivitetssamordnare 
som arbetar mot samtliga trygghetsboenden och mötesplatser. Äldrenämnden 
hyr gemensamhetslokaler på Espedalen (trygghetsboende, Ronnebyhus), 
Hammelins väg (trygghetsboende, WF fastigheter AB), Björkliden 
(trygghetsboende, Ronnebyhus) och Elsa (dagcentral, Ronnebyhus). 
 
Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att utreda formerna 
och förutsättningarna för trygghetsboende, i kommunal och privat regi, och i 
det säkerställa att likställighetsprincipen enligt kommunallagen uppfylls. 
 

Bedömning 
   

1. Ärendegång 
2019-04-09 beslutade Kommunstyrelsen att uppdra åt 
kommunsledningsförvaltningen att tillsammans med äldreförvaltningen och 
teknik-fritid- och kulturförvaltningen utreda formerna för gemensamhetsytor 
och matservering på dagcentraler och trygghetsboende. Utredningen ska 
beakta att privata aktörer också kan vara verksamhetsaktörer. 
2019-08-19 presenterad utredningsansvarig en utredning för KSAU 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott). KSAU beslutade i ärendet föreslå 
kommunstyrelsen att uppdra åt äldrenämnden att slutföra utredningen i 
ärendet. 
2019-09-03 beslutade KS (Kommunstyrelsen) uppdra åt äldrenämnden att 
slutföra utredningen i ärendet. 
2019-09-18 beslutade äldrenämnden att ge äldreförvaltningen i uppdrag att 
till nämnden i oktober: 

• Utreda och redovisa lagstiftning, kommunala beslut och 
nulägesbeskrivning kring dagcentraler, träffpunkter och 
trygghetsboenden. 

• Redovisa alternativa lösningar för aktiviteterna i vård- och 
omsorgsboende samt ordinärt boende. 

Är förvaltningen inte färdig tills oktober lämnas istället en delredovisning.  
Denna utredning ska ses som ett komplement till tidigare 
”Utredningsuppdrag formerna för personal för matservering på samtliga 
dagcentraler” gjord av personal på kommunledningsförvaltningen. 
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2. Nationella regelverk 
Socialtjänstlagen 
I socialtjänstlagen (SoL) finns bestämmelser om kommunens ansvar för 
äldre människors möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. Enligt SoL ska omsorgen om äldre inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det åligger 
socialnämnden att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 
kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa 
om socialtjänstens verksamhet på detta område.  
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
för äldre människor som behöver särskilt stöd. Kommunen får även inrätta 
särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och 
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov 
av att bryta oönskad isolering. Med dessa boenden menas biståndsbedömda 
trygghetsboenden, vilket är tillståndspliktiga verksamheter (kräver tillstånd 
från IVO för att bedriva). 
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar 
en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående 
som har funktionshinder. 
 
Boendeplanering 
Kommunerna bestämmer själva i sin boendeplanering över vilket boende för 
äldre som ska finnas eller genom annat strategiskt beslut, till exempel i 
samband med markanvisningar. 
Staten kan endast bestämma över vilka villkor som ska gälla för statliga 
investeringsstöd.  
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3. Äldrenämndens reglemente i Ronneby kommun 
I styrdokumentet ”Reglemente för äldreförvaltningen” anges det vilka 
uppgifter Äldrenämnden ansvarar för och fullgör. I reglementet finns inget 
specifikt angivet gällande Äldrenämndens ansvar gällande ”öppen 
verksamhet” eller trygghetsboenden. 
 

4. Utdrag från Ronneby Kommuns LOV-underlag (lagen om valfrihet) 
Valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende Ronneby kommun 
4.6.6 Värdegrund, meningsfull tillvaro och livskvalitet 
Utföraren ska erbjuda vardagsnära aktiviteter och stimulans. Personalen 
ska arbeta för att den boende ska uppleva meningsfullhet, sådant som ger 
livsmod, livsglädje och en känsla av sammanhang. 
 
Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby 
kommun 
4.2 Tilläggstjänster 
Leverantören har rätt till att erbjuda tilläggstjänster, dvs. ej 
biståndsbeslutade insatser. Om leverantören erbjuder tilläggstjänster ska 
leverantören informera brukaren om att dessa tjänster inte ingår i 
biståndsbeslutet och att brukaren av egna medel får betala för dessa tjänster 
direkt till leverantören. Tilläggstjänsterna får inte vara obligatoriska för 
brukaren. 
 

5. Forskning om förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre 
Det finns ett varierande utbud av förebyggande och hälsofrämjande insatser 
för äldre. Det kan exempelvis vara förebyggande hembesök, fixartjänster 
samt sociala och fysiska aktiviteter. Forskning gällande hälsosamt åldrande 
påvisar att ett antal livsstilsfaktorer har betydelse för ett hälsosamt åldrande.  
I kunskapsöversikten ”Ett hälsosamt åldrande, kunskapsöversikt över 
forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på 
individnivå” (Äldrecentrum, 2013) presenteras det att  

• Socialt sammanhang 
Sociala mötesplatser är något som gärna låter sig beskrivas, men är svårt att 
mäta. Rapporter visar att sociala mötesplatser är viktiga för äldre, för att få 
möjlighet att träffa andra och ge vardagen ett innehåll. Det i princip inte 
finns någon evidens för att mötesplatser har betydelse för ökat 
välbefinnande, trygghet eller bättre hälsa. Det finns studier som menar att 
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olika former av sociala mötesplatser kan ha betydelse för deltagarnas 
välbefinnande och därmed i förlängningen få en hälsobefrämjande roll.  

• Fysisk aktivitet 
Att vara fri från sjukdomar och fallskador kan öka förutsättningarna för ett 
liv med god livskvalitet. Det finns evidens för att fysisk aktivitet är 
fallpreventivt, motverkar muskelsvaghet, främjar hjärt- och kärlhälsa, 
motverkar fysisk funktionsnedsättning samt har en positiv inverkan på 
psykisk hälsa. 

• Kost och näring 
Äldre människors energibehov är lägre än yngre människors, men deras 
behov av viktiga näringsämning är lika höga. Balansen i kosten blir därför 
viktig. Det betonas att äldre människors matvanor kan påverkas positivt med 
konstutbildning och rådgivning och bäst resultat erhölls där ett aktivt 
deltagande och social gemenskap fanns. 

• Kognitiv aktivitet/träning 
Evidensen för att kognitiva interventioner kan medföra förbättringar av olika 
minnesfunktioner ökar och allmänt stimulerande aktivitet kan vara lika 
effektiva som minnesträning. Dock finns inga rekommendationer då området 
inte är tillräckligt beforskat. 
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6. Politiska beslut i Ronneby Kommun 

• Beslut: 
2013-12-12 beslutade KF att kriterierna för trygghetsboende ska vara en 
lägsta åldersgräns på 70 år för de som flyttar in. 

• Det ska finnas gemensamhetsutrymme för aktiviteter samt 
möjligheter att inta måltider tillsammans. 

• Personal ska finnas tillgänglig vissa tider för att starta upp eller 
hålla i gemensamma aktiviteter samt ta kontakt med nyinflyttade. 

• Gemensamhetsutrymmet ska vara tillgängligt för hyresgäster på 
trygghetsboendet såväl som för personer som bor i närområdet. 
Gemensamhetsutrymmet ska kunna användas i både små och stora 
sammanhang. 

• Utrymmet behöver därför vara dimensionerat till att rymma minst 50 
personer. 

 

• Beslut: 
2016-05-18 beslutade ÄN att alla öppna dagverksamheter framöver ska 
benämnas som mötesplats. 
 

• Beslut:  
Enligt beslut i ÄN har tjänsteköpsavtalet med ”Träffpunkten” sagts upp och 
gäller till och med 2019-12-31.  
 
Åtgärder från äldreförvaltningen:  
Från och med 2020-01-01 finns inget avtal med Träffpunkten som har haft 
verksamhet på Vidablick och Olsgården.  
 
Enligt förfrågningsunderlaget LOV vård- och omsorgsboende ska utföraren 
erbjuda vardagsnära aktiviteter och stimulans. Personalen ska arbeta för att 
den boende ska uppleva meningsfullhet, sådant som ger livsmod, livsglädje 
och en känsla av sammanhang. 
Utifrån kravet i förfrågningsunderlaget ska respektive utförare (tillika 
kommunala boenden) erbjuda aktiviteter och stimulans till de boende. Det 
bör vara lika förutsättningar för alla boenden. Då Träffpunkten har funnits på 
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Vidablick och Olsgården har dessa boenden haft en förmån som andra 
boenden inte har haft. 
 
Under hösten kommer äldreförvaltningen arbeta med aktivitetssamordnarnas 
uppdrag på mötesplatserna. Öppna verksamheter/mötesplatser finns på flera 
ställen i Ronneby (Hammelins väg, Espedalen och Elsa) och i Kallinge 
öppna nytt trygghetsboende inom kort.  
 

• Beslut: 
”Internbudget 2019 – förslag till åtgärder med anledning av budget 2019”: 
ÄN beslutade att verksamhet på dagcentraler ska erbjudas helgfria vardagar 
måndag-fredag. 
 
Åtgärder från äldreförvaltningen: Att begränsa öppettiderna till måndag-
fredag på Elsa och Hammelins väg innebär minskning av behov av personal. 
Övertaliga tjänst/tjänster från Elsa och Hammelins kommer förslagsvis 
användas för att bemanna upp nya trygghetsboende i Kallinge. En 
övertalighet på ca 16 % tjänst återstår att hantera. Samverkan av 
personalförändringar ska göras och inköp av möbler inväntas. 
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Beslut: 
I samband med ärendet ”Förslag till budget 2020-2021 och plan 2020-2023” 
2019-06-19 beslutade äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen att till 
kommunfullmäktige överlämna förslag till budget för äldrenämnden år 2020-
2021 enligt det presenterade förslaget.  
Enligt av äldrenämnden beslutade förslag gällande budget för verksamheten 
(budget 2020/2021 plan 2022/2023) finns bland annat följande punkter 
angivna: 
 

• Förslag att personal tas bort från dagcentralerna från och med kvartal 
fyra år 2019. Kostnaderna för lokaler bibehålls. För att kunna erbjuda 
kommunens äldre verksamhet med aktiviteter utifrån de förändrade 
förutsättningarna föreslår också förvaltningen att utöka antalet 
aktivitetssamordnare från två till fyra årsarbetare. 

• Förslag att stänga matservering på dagcentral Elsa och lokalen 
används för sociala aktiviteter för äldre under ledning av 
aktivitetssamordnare. 

• Förslag att stänga matservering på trygghetsboende Hammelins väg 
och lokalen används för sociala aktiviteter för äldre under ledning av 
aktivitetssamordnare. 

• Förslag att stänga matservering på trygghetsboende Espedalen och 
lokalen används för sociala aktiviteter för äldre under ledning av 
aktivitetssamordnare 

• Inte erbjuda matservering på nya trygghetsboendet i Kallinge 

• Införa externt stöd till frivillighetssektorn t.ex. 
pensionärsorganisationer och föreningar vid mötesplatser. 

 
Åtgärder från äldreförvaltningen:  
Inga åtgärder vidtagna men diskussioner förs. Den personal som är anställd 
på respektive trygghetsboende har företrädesvis matservering som sin 
huvudsakliga uppgift. Om personalen tas bort försvinner framförallt 
matservering från respektive mötesplats. Lokalen kvarstår och finns till 
förfogande för de boende, de kan själva laga mat i gemenskap alternativt äta 
sin egen mat i gemenskap. Aktivitetssamordnarna fortsätter med aktiviteter 
som tidigare. Aktivitetssamordnarnas uppdrag skulle kunna styras tydligare 
och innefatta alla de olika perspektiven för ett hälsosamt åldrande (ex. socialt 
sammanhang, fysisk aktivitet, kost och näring samt kognitiv träning). 
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Verksamheten bör ha ett tydligt uppdrag där förebyggande arbete (”hjälp till 
självhjälp”) och delaktighet finns med som syfte. 
En utökning från två till fyra aktivitetssamordnare bör täcka behovet av 
personal för att täcka behovet av aktiviteter på respektive mötesplats.  
Enligt uppgift från kostenheten kan restaurangerna på vård- och 
omsorgsboenden ta emot matgäster (utan föranmälan). Det finns boenden i 
alla kommundelar och därmed även matserveringar som tar emot matgäster. 
Fördelen med kostenhetens serveringar är att förbeställningar inte är 
nödvändiga. 
 

• Beslut: 
Kommunens budgetberedning har kompletterat med ytterligare direktiv för 
Budget 2020 och planperioden i sin helhet.  
Uppdrag: Beskriv konsekvenserna av en ramreduktion om 2 % år 2020. 
Förutsätt att 2 % -reduktionen ligger kvar hela planperioden, dvs. att 
reduktionen inte återställs.” Äldrenämndens ram för år 2020 omfattar 
380 772 tkr. Två procents ramreducering motsvarar ca 7 615 tkr.  
Inom ramen för 2 % ramreduktion för 2020 finns förslag som omfattar 
borttagande av budgetmedel för samtliga fyra aktivitetssamordnare. 
Förslaget skulle generera besparing på 2000 tkr på helårseffekt. 
 
Åtgärder från äldreförvaltningen:  
Inga åtgärder vidtagna men diskussioner om konsekvenser av förslaget förs. 
Aktivitetssamordnarna rör sig över hela kommunen och stimulerar till 
aktivitet för våra äldre medborgare, företrädesvis de som bor i ordinärt 
boende. Om aktivitetssamordnarna tas bort försvinner en del av de äldres 
”fritidsverksamhet” (ordinärt boende) bort. Det blir heller ingen bemanning 
på de olika trygghetsboendena. 
 

7. Nuläge gällande ”öppen verksamhet” inom äldreförvaltningen 
Mötesplatser = öppen verksamhet för äldre medborgare (i 
äldreförvaltningens regi) 
Syftet med öppna mötesplatser är att ge äldre medborgare en möjlighet att på 
någon arena träffas och umgås och exempelvis bryta social isolering och 
stimulera till aktivitet och därmed öka välmåendet. Öppen verksamhet 
innebär att alla äldre (ofta definierat som pensionärer) är välkomna utan 
särskild behovsbedömning.  
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Öppna mötesplatser i kommunal regi (äldreförvaltningen): 

• Hammelins väg (ÄF hyr gemensamhetslokal på trygghetsboende), 
Ronneby 

• Björkliden (ÄF hyr gemensamhetslokal på trygghetsboende), 
Eringsboda  

• Espedalen (ÄF hyr gemensamhetslokal på trygghetsboende), 
Ronneby 

• Elsa, dagcentral (ÄF hyr gemensamhetslokal på Karlskronag. 31), 
Ronneby 

Till ovan nämnda mötesplatser kan vem som helst komma och äta lunch 
(måste dock förbeställas) och umgås och delta i aktiviteter. 
Äldreförvaltningens aktivitetssamordnare finns tillgängliga under varierande 
tider.  
Aktivitetssamordnarna arrangerar dessutom aktiviteter i Backaryd, 
Johannishus och Bräkne-Hoby ca 1 gång per månad.  
 
Öppna mötesplatser i privat regi med delkommunal finansiering: 

• Träffpunkten Vidablick (Ronneby), Olsgården (Kallinge)  
Träffpunkten erbjuder aktiviteter och gemenskap. Avtalet med Träffpunkten 
upphör från och med 2019-12-31. 
Under hösten kommer äldreförvaltningen arbeta med aktivitetssamordnarnas 
uppdrag på mötesplatserna. 
 
Personal/bemanning (äldreförvaltningen) 
 
Tabell 1 Personal/bemanning per mötesplats/dagcentral 

 Personal/bemanning Arbetsuppgifter 
Elsa  
(lokal på 
Karlskronagatan 31) 

1 usk/vårdbiträde  77,5% -lunchservering mån-sön 
-städ och tvätt 
-bingo en eftermiddag i veckan 

 

1 usk/vårdbiträde  70 % 
1 usk/vårdbiträde  25 % 

Hammelins väg 1 usk/vårdbiträde 60 % -lunchservering mån-sön 
-städ och tvätt 1 usk/vårdbiträde 60 % 
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(lokal på 
trygghetsboendet) 

1 aktivitets-
samordnare 

Ca 37,5 
% 

aktiviteter enligt schema för mötesplatsen 
mån-fre 

Espedalen 
(lokal på 
trygghetsboendet) 

1 usk/vårdbiträde 50 % -lunchservering mån-fre 
1 aktivitets-
samordnare 

ca 50 % aktiviteter enligt schema för mötesplatsen 
mån-fre 

Björkliden  
(lokal på 
trygghetsboendet) 

1 aktivitets-
samordnare 

Ca 37,5 
% 

aktiviteter enligt schema för mötesplatsen 
mån-fre 

Övriga mötesplatser: 
Backaryd 
Johannishus 
Bräkne-Hoby 

1 aktivitets-
samordnare 

Ca 25 
% 

aktiviteter enligt schema för mötesplatsen, 
aktivitet ca 1 g/månad per ställe 

1 aktivitets-
samordnare 

Ca 25 
% 

 
Hyror (äldreförvaltningen) 
Uppgifter om storleken på de lokaler äldrenämnden hyr har inhämtats från 
Ronnebyhus. 
 
Tabell 2 Hyror och lokalstorlekar för gemensamhetslokaler 

 Hyra Storlek 
Elsa  
(lokal Karlskronagatan 31): 

184 716 kr/år 165 m² 

Hammelins väg  
(lokal på trygghetsboendet): 

217 440 kr/år 362 m² 
 

Espedalen  
(lokal trygghetsboendet): 

249 975 kr/år 171 m² 
 

Björkliden 
(lokal på trygghetsboendet): 

 

130 947 kr  
(215 560 kr - intäkt från kosten på 84 613 
kr = total hyra 130 947 kr) 

Totalt 547 m² 

Kallinge, Gjutarevägen 2 (lokal på 
trygghetsboendet): 

416 848 kr/år 160,3 m² 
 

Rydsgården i Johannishus (hyrs 1 
tillfälle per månad): 

700 kr/månad  
 

 

PRO-lokalen i Bräkne Hoby (hyrs 
1 tillfälle per månad): 

500 kr/månad  
 

 

 

8 Trygghetsboende  
Trygghetsbostäder är ett alternativt boende för äldre personer. Boendet hyrs 
direkt av fastighetsägaren som en vanlig hyresgäst. Trygghetsboende finns 
på flera orter i Ronneby Kommun och ett par olika hyresvärdar erbjuder 
trygghetsboenden i kommunen. Äldrenämnden har inga angivna åtaganden 
för de boende på trygghetsboende. Bistånd genom SoL samt kommunal 
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hälso- och sjukvård erbjuds på samma sätt som i ordinärt boende (”vanliga” 
lägenheter/villor). 
Det finns riktlinjer fastställda från Kommunfullmäktige gällande 
trygghetsboende i Ronneby kommun. I riktlinjerna finns inget angivet 
gällande matservering. Det råder vissa oklarheter vad gäller 
trygghetsboende, exempelvis hur boenden som klassas som 
trygghetsboenden, vem som ska finansiera gemensamhetslokal och 
värd/värdinna samt hur kommunen förhåller sig till öppnande av nya 
trygghetsboenden i kommunal och privat regi. 
 
Tabell 3 Trygghetsboenden i kommunen 

Trygghets-
boende 

Ort Hyresvärd Antal 
lgh 

Kommentar 

Espedalen Ronneby Ronnebyhus 20 Uppgift från Ronnebyhus hemsida: Ålder +70 
år 

Hammelins 
väg 

Ronneby WF 
Fastigheter 

24 Ägs av WF Fastigheter sedan 1 juli 2018 

Björkliden Eringsboda Ronnebyhus 16 Uppgift från Ronnebyhus hemsida: Ålder +65 
år/+70 år (båda åldrarna finns angivna) 

Backen Backaryd Ronnebyhus 12 Inga uppgifter på Ronnebyhus hemsida. 

Ålycke Johannishus Ronnebyhus 6 
(12?) 

Inga uppgifter på Ronnebyhus hemsida. 
Uppgift inhämtade från Ronnebyhus: Ålycke 
har 12 lägenheter som är klassade som 
trygghetsboende. Men det är bara 6 uthyrda. De 
andra är spärrade för uthyrning. 
Fristående villor/hus bredvid Ålycke. 

Kallinge.  
 

Kallinge Ronnebyhus 29 Gemensamhetslokal ej öppnad ännu. 
Ronnebyhus hyr ut till personer 65+. 

 
Enligt uppgifter från www.attendo.se (hämtade 2019-10-09) ska Attendo 
öppna ett trygghetsboende på Fridhemsvägen i Ronneby. Planerad öppning 
2020. 
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9. Matservering till äldre 
Det serveras mat till äldre personer på många olika ställen i kommunens 
regi. Kostenheten står för matserveringen på vård- och omsorgsboendens 
samt trygghetsboendet Björkliden i Eringsboda. Äldreförvaltningen står för 
matservering på övriga trygghetsboenden samt dagcentral/mötesplats Elsa. 

 
Bild 1 Vård- och omsorgsboenden (röda markeringar), 
trygghetsboenden/dagcentral (stjärnor) 
 
Tabell 4 Matserveringar (lunch) i Kommunal regi 

Ort Typ 
boende/mötesplats 

Information om 
matservering 

Antal lev. 
portioner* 

Bräkne Hoby Vård- och 
omsorgsboende 
(Lindebo).  

Enligt uppgift från kostenheten 
kan vem som helt komma till 
Lindebo och äta lunch utan att 
förbeställa 

Kostenheten 
står för 
serveringen 

Backaryd Vård- och 
omsorgboende 
(Backen) 

Enligt uppgift från kostenheten 
kan vem som helst komma till 
Backens vård- och 
omsorgsboende och äta lunch 
utan att förbeställa innan. 

Kostenheten 
står för 
serveringen 

Eringsboda Trygghetsboende, 
Björkliden. 

Enligt uppgift från kostenheten 
kan vem som helt komma till 
Björkliden och äta lunch utan 
att förbeställa. 

Kostenheten 
står för 
serveringen 

Johannishus Vård- och 
omsorgsboende 
(Ålycke) 

Enligt uppgift från kostenheten 
kan vem som helt komma till 
Ålycke och äta lunch utan att 
förbeställa. 

Kostenheten 
står för 
serveringen 
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Ronneby Vård- och 
omsorgsboende 
Vidablick 

Enligt uppgift från kostenheten 
kan vem som helt komma till 
Vidablick och äta lunch utan 
att förbeställa. 

Kostenheten 
står för 
serveringen 

 Vård- och 
omsorgsboende 
Ågårdsbo 

Enligt uppgift från kostenheten 
kan vem som helt komma till 
Ågårdsbo och äta lunch utan 
att förbeställa. 

Kostenheten 
står för 
serveringen 

 Trygghetsboende, 
Espedalen 

Lunch serveras i 
äldreförvaltningens regi, måste 
förbeställas dagen innan 

29/vecka 
(=5,5/dag) 

 Trygghetsboende, 
Hammelins väg 

Lunch serveras i 
äldreförvaltningens regi, måste 
förbeställas dagen innan 

77/vecka 
(=ca 
11/dag) 

 ”Dagcentral”, Elsa Lunch serveras i 
äldreförvaltningens regi, måste 
förbeställas dagen innan 

51/vecka 
(= ca 
7,3/dag) 

Kallinge Trygghetsboende 
Kallinge 

? ? 

 
*uppgifter hämtade från ”Utredningsuppdrag formerna för personal för 
matservering på samtliga dagcentraler”.  
 

10. Annan service som erbjuds i Ronneby kommun 
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom (biståndsbedömd insats 
inom äldreförvaltningen) 
Syftet är att ge personer med demenssjukdom tillfälle till social samvaro och 
stimulerande aktiviteter. Verksamheten fungerar även som avlastning för de 
som lever tillsammans med en person med demenssjukdom. Insatsen beviljas 
genom biståndsbeslut.  
 
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns på Vidablick i 
Ronneby (Gläntan) och har öppet måndag-fredag 8.00-16.00. 
 
”Hemfixare” 
Inom socialförvaltningens dagliga verksamhet ”hemfixarna” erbjuds äldre 
personer som är 67 år och äldre, en kostnadsfri hjälp med riskfyllda 
vardagliga sysslor med syfte att förebygga fallskador. Enligt beslut i 
socialnämnden 2014-02-25 antogs följande riktlinjer för hemfixarens 
service: byte av gardiner; sätta upp och byta batterier i brandvarnare; byta 
glödlampor; lysrör och proppar; flytta lättare möbler och mattor; fästa upp 
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sladdar; flytta lättare saker till och från vindsförråd och källare; plocka fram 
och bort julsaker. 
 

11. Frågeställning att arbeta vidare med 
 
Är trygghetsboenden äldrenämndens ansvar? 
Det finns inte angivet i reglementet att ÄN har ansvar för trygghetsboenden. 
Har till dags datum inte heller hittat någon skrivning om Ronnebyhus ansvar 
gällande trygghetsboenden. 
Äldrenämnden hyr i dagsläget gemensamhetslokaler på trygghetsboenden 
både hos kommunala bolaget Ronnebyhus men även hos privata företaget 
WF-fastigheter (tidigare ägt av Ronnebyhus). Ska alla aktörer som vill öppna 
trygghetsboenden i kommunen erbjudas samma ”service” från 
äldrenämnden? Vad händer om/när Attendo öppnar?  
Enligt likställighetsprincipen i Kommunallagen får kommunen inte 
särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. 
 
Idéer på alternativa lösningar: 
Förslagsvis kan kommunen arbeta fram ett nytt system för att stödja olika 
aktörer på bostadsmarknaden som vill inrätta trygghetsboende.  Kommunen 
skulle kunna erbjuda ett ”driftsbidrag” för trygghetsboende, med villkoret att 
uppsatta riktlinjer följs. Med en ”bidragsmodell” blir det samma 
förutsättningar för privata och kommunal aktörer. Äldrenämnden får då inga 
specifika åtaganden gällande trygghetsboenden. Kommunen behöver i detta 
fall utse ansvarig förvaltning som exempelvis behöver säkerställa/ta fram 
tydliga riktlinjer för bidragsberättigande, en modell för ekonomisk 
ersättning, ett ansökningsförfarande och uppföljningsrutiner.  
Konsekvenser: Äldrenämndens kostnader sänks. Kommuns kostnader i sin 
helhet kommer dock inte minska om ett bidrag införs. En bidragsmodell 
medför att det blir samma förutsättningar för privata och kommunala aktörer. 
 

12. Följande förutsättningar antas gälla 

• Budgetförslaget ”Budget 2020-2021 förslag Äldrenämnden” antas i 
Kommunfullmäktige. 

• Äldrenämndens förslag beslutade i samband med ärendet ”Förslag till 
budget 2020-2021 och plan 2022-2023” antas gälla från och med 
2020-01-01. Följande punkter är av betydelse för denna 
kompletterande utredning: 
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• Ta bort matservering från trygghetsboende och dagcentral (Elsa, 
Hammelins väg och Espedalen). 

• Ej införa matservering på trygghetsboendet Kallinge. 

• Anställa ytterligare två aktivitetssamordnare för att vidmakthålla 
sociala aktivitet på samtliga mötesplatser. 

• Införa externt stöd till frivillighetssektorn t.ex. 
pensionärsorganisationer och föreningar vid mötesplatser. 

  

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

• Att utreda formerna och förutsättningarna för trygghetsboende, i 
kommunal och privat regi, och i det säkerställa att 
likställighetsprincipen enligt kommunallagen uppfylls.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), 
Elisabeth Backström (S), Annette Rydell (S), Carina Aulin (SD) och 
Agnetha Wildros (S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
Annette Rydell (S) yrkar att äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att:  

- Den framtida inriktningen är att respektive hyresvärd svarar för 
gemensamhetslokal och grundbemanning med värd/värdinna i 
respektive trygghetsboende. 
Kommunen erbjuder samordning av aktiviteter och vissa 
materialkostnader. 
Aktiviteterna anordnas huvudsakligen av frivilligorganisationer.        

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 ordförandens yrkande röstar ja. 
De som önskar bifalla Annette Rydells (S) yrkande röstar nej.       
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Omröstningsresultat 
 Efter företagen omröstning i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster och 
fem (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   

Annette Rydell (S)  X  

Ingrid Carlsson (M) X   

Rickard Evaldsson (M) X   

Laila Andersson (M) X   

Agnetha Wildros (S)  X  

Christer Åkesson (S)  X  

Elisabeth Backström (S)  X  

Mohammed Teeti (V)  X  

Carina Aulin (SD) X   

Sandra Bergkvist (SD) X   

Johannes Chen (M)* X   

Totalt 8 5 0 

     

Beslut 
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
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• att utreda formerna och förutsättningarna för trygghetsboende, i 
kommunal och privat regi, och i det säkerställa att 
likställighetsprincipen enligt kommunallagen uppfylls 

Reservation 

Följande ledamöter lämnar reservation med hänvisning till Annette Rydells 
(S) förslag. 

Annette Rydell (S) 

Christer Åkesson (S) 

Elisabeth Backström (S) 

Agnetha Wildros (S) 

Börje Johansson (S) 

Mohammed Teeti (V) 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
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§ 154 Dnr 2019-000261 739 

Redovisning av pulsmätning avseende arbetsmiljö i 
äldreförvaltningen 

Sammanfattning  
Kommundirektör Tommy Ahlquist redovisar resultat av pulsmätning 
avseende arbetsmiljö i äldreförvaltningen samt resultat av utredning gjord av 
företagshälsan. 
 

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), 
Kristina Valtersson (C). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Äldrenämnden beslutar att notera 
informationen till protokollet samt uppdrar åt äldreförvaltningen att redovisa 
för nämnden ”vidtagna åtgärder med anledning av arbetsmiljöundersökning” 
vid sammanträdet i december 2019.       

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt uppdrar 
åt äldreförvaltningen att redovisa för nämnden ”Vidtagna åtgärder med 
anledning av arbetsmiljöundersökning” vid sammanträdet i december 2019. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschef, äldreförvaltningen 
Tommy Ahlquist, kommundirektör 
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§ 155 Dnr 2019-000106 739 

Information om Seniordagen 2019 
 

Sammanfattning  
På grund av ett mycket stort antal besökare till Seniordagen 2018 är årets 
upplaga förlagd till Blekinge Convention Center. 299 gäster är anmälda och 
kommer att betala 100 kr för inträde och lunch.  
Årets tema är nostalgi. Några av föreläsarna är Maria Sibbesson som ska tala 
om anhörigstöd och kommunjurist Julia Brorsson som ska föreläsa om 
framtidsfullmakter. Vidare kommer Anders Jonsson att leda en sittande 
stadsvandring. 
Underhållning på eftermiddagen av Lena Pålsson.  
Seniordagen 2019 äger rum den 31 oktober.   

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Laila Andersson (L), 
Carina Aulin (SD), Elisabeth Backström (S), Agnetha Wildros (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
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§ 156 Dnr 2019-000007 739 

Anslagsförbrukning september 2019 
 

Sammanfattning  
 Föreligger anslagsförbrukning för äldrenämndens verksamhet för perioden 
januari – september 2019 
  

Bedömning 
 Föreligger anslagsförbrukning för äldrenämndens verksamhet för perioden 
januari – september 2019 
 
  Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet. 
  

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.   

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Laila Andersson (L) och 
Christer Hallberg (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Bilaga 1: Anslagsförbrukning ÄN 201909 
Exp: 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef, äldreförvaltningen 
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§ 157 Dnr 2019-000263 704 

Statsbidrag 2019 för förstärkning av äldreomsorgen 
Förvaltningschef Catherine Persson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel 
till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Enligt regeringsbeslut 
2019-06-27 nr 1:6 framgår att Ronneby kommun kan rekvirera 1 798 202 kr. 
Ansökan måste medges av kommunstyrelsen som godkände ansökan 191001 
§ 313. 
Pengarna ska riktas mot behov i äldreomsorg.      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S) och 
Mohammed Teeti (V). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden beslutar att 
statsbidragen om 1 798 202 kr ska användas för att reducera äldrenämndens 
underskott.      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att statsbidrag om 1 798 202 kr ska användas för att 
reducera äldrenämndens underskott. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschef, äldreförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 158 Dnr 2019-000129 730 

Information med anledning av budgetberedningens 
kompletterande direktiv avseende budget 2020 plan 
2021-2022 
Förvaltningschef Catherine Persson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Äldrenämnden fick i samband med budgetberedningen i uppdrag att till 
budgetberedningen redovisa ytterligare kostnadsminskningar motsvarande 2 
% av budgetramen för år 2020. Äldrenämndens beredningsutskott 
informerades på extrainsatt beredningsutskott den 3 oktober 2019 om de 
förslag på ytterligare kostnadsminskningar som arbetats fram av 
äldreförvaltningen och som skickats till budgetberedningen. 
Kostnadsminskningarna presenteras enligt bilaga: 
Dokumentet inlämnades till budgetberedningen 4 oktober 2019. 
  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Carina Aulin (SD).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Bilaga 2: Budget 2020-2021 med anledning av budgetberedningens direktiv 
Exp: 
Förvaltningschef, äldreförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 159 Dnr 2019-000259 739 

Analys av ökat antal hemtjänsttimmar 
T f verksamhetschef Bodil Evaldsson och LOV-samordnare Annette Timan 
föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
 Under 2018 sjönk beviljade hemtjänsttimmarna i ordinärt boende med ca 13 
491 timmar jämfört med 2017. Hittills i år har vi 193 709 beviljade 
hemtjänsttimmar. Snittet per månad på beviljade hemtjänsttimmar under 
januari till september 2018 var 20 821. Samma period 2019 är snittet 21 523 
timmar. Den större ökningen finns i egen regi men en privat aktör ökar 
stadigt i timmar. Den privata utföraren har ökat mest i centrala Ronneby.  
Korttidsverksamheten på Parkdala lades ner under juni månad vilket 
genererade 8 st färre korttidsplatser. Trots nedläggning av dessa platser kan 
inte detta härledas till ökning av beviljade hemtjänsttimmar. 
Om vi tittar till placeringssystemet (se separat tjänsteskrivelse 
månadsrapport placeringssystem) så kan inte heller antalet som ansökt om 
boende härledas till ökning av beviljade hemtjänsttimmar.  
81 beslut om hemtjänstinsatser bifölls per månad under 2018. Under 2019 är 
det 102 beslut per månad.  
Den slutsats som kan dras utifrån ovanstående är att det ökande antalet beslut 
under 2019 är det som påverkar att beviljade hemtjänsttimmar ökar.  
 
Äldrenämnden föreslås att besluta 

- att ta informationen till protokollet.    
 
  

Bedömning 
 Under 2018 sjönk beviljade hemtjänsttimmarna i ordinärt boende med ca 13 
491 timmar jämfört med 2017. Hittills i år har vi 193 709 beviljade 
hemtjänsttimmar. Snittet per månad på beviljade hemtjänsttimmar under 
januari till september 2018 var 20 821. Samma period 2019 är snittet 21 523 
timmar.  
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Den större ökningen finns i egen regi men en privat aktör ökar stadigt i 
timmar. Den privata utföraren har ökat mest i centrala Ronneby. I egen regi 
kan vi se att den hemtjänstgrupp som finns i samma område har minskat med 
1 354 timmar jämfört med samma period 2018.  
Korttidsverksamheten på Parkdala lades ner under juni månad vilket 
genererade 8 st färre korttidsplatser. Trots nedläggning av dessa platser kan 
inte detta härledas till ökning av beviljade hemtjänsttimmar.  
Om vi tittar till placeringssystemet (se separat tjänsteskrivelse 
månadsrapport placeringssystem) så kan inte heller antalet som ansökt om 
boende härledas till ökning av beviljade hemtjänsttimmar.  
81 beslut om hemtjänstinsatser bifölls per månad under 2018. Under 2019 är 
det 102 beslut per månad.  
 
Den slutsats som kan dras utifrån ovanstående är att det ökande antalet beslut 
under 2019 är det som påverkar att beviljade hemtjänsttimmar ökar.  
   

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås att besluta 
att ta informationen till protokollet.    
  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Elisabeth Backström 
(S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef, äldreförvaltningen 
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§ 160 Dnr 2019-000258 704 

Redovisning: Vidtagna åtgärder under 2019 och dess 
budgeteffekter, samt förslag för minskat underskott 
 

Sammanfattning  
Äldreförvaltningen redovisar efter beslut i äldrenämnden vidtagna 
budgetåtgärder under 2019 och dess effekter samt förslag för minskat 
underskott.  
 

Åtgärder som vidtagits är bl. a bättre nyttjande av tillgänglig arbetstid, lägre 
överkapacitet av personal för att täcka frånvaro, sammanslagning av 
hemtjänstgrupper, färre korttidsplatser och färre lägenheter i särskilt boende. 
 

Planerade åtgärder som förväntas leda till lägre kostnader framöver är bl. a 
bättre samverkan mellan hemtjänstområde och med tjänstgöring över större 
geografiska område, förtydligat uppdrag för bemanningsenhet, indragning av 
syn- och hörselkonsulent samt verkställighet av förslag till budget 2020 och 
2021.  
 
Vidare redovisas de förslag på åtgärder till kostnadssänkningar som 
presenterats för äldrenämndens beredningsutskott 19 10 03 , se bilaga; 
Budget 2020 – 2021 med anledning av budgetberedningens direktiv. 
 
För äldrenämnden presenteras även en del åtgärder för övervägande om 
beslut.  
 
Äldrenämnden föreslås besluta:  
 

- att notera informationen till protokollet 
      

Bedömning 
Äldrenämnden beslutade september 2019 att till nämndsammanträdet i 
oktober 2019 ska äldreförvaltningen redovisa vidtagna åtgärder under 2019 
och dess effekter och att redovisa förslag för minskat underskott.  
 
Att kostnadsberäkna de olika åtgärderna är svårt och har ännu inte varit 
möjligt, dels för att effekten ännu inte är säkerställd i sin helhet, dels för att 
det för en del åtgärder är förhållandevis tidskrävande och heller inte alltid 
möjligt.  
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Vid redovisning av Tertial 1 prognostiserades ett underskott motsvarande ca 
8 000 tkr och med vidtagna åtgärder ca 4 300 tkr.  
 
Vidtagna åtgärder som lett till eller förväntas leda till lägre kostnader 
är: 
 

• Sammanslagning av några hemtjänstgrupper med effektivare nyttjande av 
resurser och möjlighet att möta förändrad efterfrågan av hemtjänst 

• Lägre överkapacitet vad gäller personal för att täcka frånvaro – färre 
anställda 

• Bättre nyttjande av tillgänglig arbetstid 
• Ökat metodstöd gällande schemaläggning 
• Förändrad ruttplanering med högre verkställighetsgrad – budgeteffekten 

ännu osäker då det även i införandeskedet förekommer tillfälliga kostnader 
• Något lägre nattbemanning vid ett vård- och omsorgsboende som tidvis haft 

förhöjd bemanning 
• Genomgång av bilar och miltal 
• Genomgång av användande av arbetskläder 
• Anställningsstopp som i äldreförvaltningen oftast innebär 

anställningsprövning med möjlighet till dispens ger sannolikt en viss 
återhållande effekt. Samtidigt är det tidskrävande och belastande ur 
arbetsmiljöhänseende. Den största positiva effekten av ”anställningsstoppet” 
är nödvändigheten till översyn och genomgång av vikariat och som då 
förbättrar användandet av tillgänglig arbetstid och förutsättningarna för 
upphörande av årsarbetstid 

• Inköpsstopp – i nuläget osäker effekt.  
• Tretton färre lägenheter i särskilt boende (osäkert i vilken mån det har lett till 

ökade kostnader för hemtjänst) 
• Åtta färre korttidsplatser (osäkert i vilken mån det har lett till ökade 

kostnader för hemtjänst) 
 
Planerade åtgärder som förväntas leda till lägre kostnader framöver: 

• Bättre samverkan mellan hemtjänstområde med arbete över större 
geografiskt område för att möta förändrad efterfrågan av hemtjänst 

• Förstärkt och förtydligat uppdrag gällnade bemanningsenhet för att förbättra 
nyttjandet av tillgänglig arbetstid och förbättra arbetsmiljön både för 
medarbetare och för enhetschefer 

• Fortsatt arbete med anpassning av tillgänglig av arbetstid inför upphörande 
av årsarbetstid 

• Indragning av syn- och hörselvårdskonsulent 
• Helgstängt vid dagcentraler och förändring i övrigt av kommunens 

mötesplatser 
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• Verkställighet av de av äldrenämnden beslutade åtgärder 19 06 19 Förslag 
till budget 2020 – 2021 och plan 2022 – 2023, ÄN 19 06 19 § 102) och 
Internbudget 2019 - förslag till åtgärder med anledning av budget 2019 ( § 
101 ÄN 19 06 19) 
 
Vidare redovisas de förslag på åtgärder till kostnadssänkningar som 
presenterats för äldrenämndens beredningsutskott 19 10 07 , se bilaga; 
Budget 2020 – 2021 med anledning av budgetberedningens direktiv. 
 
Följande noteras:  
Vid prognosen för T1 var ökningen gällande hemtjänst inte tydlig.  
Vid prognosen för T2 kan en tydlig ökning avseende hemtjänsttimmar 
noteras.  
Prognosen vid T2 indikerar ett underskott om drygt 10 000 tkr totalt för 
äldrenämndens verksamhet.  
Vid utgången av år 2018 uppgick antalet beviljade timmar till 250 820 
timmar. Den beslutade budgeten för år 2019 gällande beviljade timmar 
motsvarade ca 241 000 timmar. Prognosen för beviljade timmar för hela år 
2019 med oförändrad utveckling bedöms uppgå till ca 258 000 timmar. Det 
är en differens mellan beslutad budget och prognos om ca 17 000 timmar.  
 
Detta innebär att äldrenämnden för år 2019 bedöms köpa hemtjänsttimmar 
motsvarande ca 7 200 tkr mer än budget. En del av ökningen av 
hemtjänsttimmar sker i egen regi och en del av ökningen sker i extern regi.  
 
Bistånd i form av hemtjänst är en starkt styrd rättighet enligt lag. För att 
minska köp av hemtjänst kan dock vissa förändringar göras i 
tillämpningsreglerna för beviljande av hemtjänst. T ex utförande av städning 
mera sällan.  
 
Utgift för tekniska hjälpmedel för 2018 belastar år 2019 med ca 900 tkr. 
Under 2019 ska betalas, dels kostnaden för 2018, dels den högre kostnaden 
för 2019 som inte budgeterats.  
 

Åtgärder för övervägande: 
• Utredning avseende hemtjänstinsatser gällande eventuell separering av 

serviceinsatser kontra omvårdnadsinsatser i utförandet gällande egenregin– 
för- och nackdelar 

• Utredning av hemtjänstinsatsen inköp - kan denna utföras på annat sätt och 
till lägre kostnader? 

• Översyn av riktlinjer för beviljande av hemtjänst 
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• Förnyade ställningstagande om positiva kontra negativa effekter för att 
eventuellt kunna tidigareläggande tidigare fattade beslut om förslag till 
beslut avseende budget 2020 och 2021.  
      

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås notera informationen till protokollet.       

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Agnetha Wildros (S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Äldrenämnden uppdrar åt 
äldreförvaltningen att; 

- utreda hemtjänstinsatser gällande eventuell separering av 
serviceinsatser kontra omvårdnadsinsatser i utförandet gällande 
egenregin– för- och nackdelar? 
 

- utreda hemtjänstinsatsen inköp - kan denna utföras på annat sätt och 
till lägre kostnader? 

- göra översyn av riktlinjer för beviljande av hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende.  

     

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt första yrkande och 
finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.  
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt första andra och 
finner att Äldrenämnden bifaller detsamma. 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt tredje yrkande och 
finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.     

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att uppdra åt äldreförvaltningen att; 
- utreda hemtjänstinsatser gällande eventuell separering av 

serviceinsatser kontra omvårdnadsinsatser i utförandet gällande 
egenregin– för- och nackdelar? 
 

- utreda hemtjänstinsatsen inköp - kan denna utföras på annat sätt och 
till lägre kostnader? 
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- göra översyn av riktlinjer för beviljande av hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende.  

________________ 
Exp: 
Äldreförvaltningen 
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§ 161 Dnr 2018-000194 730 

Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune 
Håkansson (RP) - dags för boendegaranti 
Förvaltningschef Catherine Persson föredrar ärendet 

Sammanfattning  
Sune Håkansson, Ronnebypartiet, föreslår i en motion att Ronneby kommun 
inför en boendegaranti till trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.  
Det finns sedan tidigare av kommunfullmäktige beslutade en del kriterier för 
trygghetsboende. Dock finns en del utestående frågor gällande t ex ansvar.   
Vid ett eventuellt införande av boendegaranti menar äldrenämnden att ett 
sådant beslut behöver föregås av utredning på flera punkter.  
Äldrenämnden bedömer att det inte är önskvärt att införa en boendegaranti i 
trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.  
Äldrenämnden föreslås besluta i enlighet med föreliggande yttrande.  
  

Bedömning 
 Sune Håkansson, Ronnebypartiet föreslår i en motion att Ronneby kommun 
inför en boendegaranti till trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.  

Nuvarande förutsättningar 
Kommunen ska, enligt socialtjänstlagen (SoL), inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 
särskilt stöd (i Ronneby kallat vård- och omsorgsboende) 
Kommunen får, enligt SoL sedan april 2019, även inrätta särskilda 
boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i 
boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att 
bryta oönskad isolering. Med dessa boenden menas biståndsbedömda 
trygghetsboenden, vilket är tillståndspliktiga verksamheter (kräver tillstånd 
från IVO för att bedriva). 
Trygghetsbostäder är ett alternativt boende för äldre personer. Boendet hyrs 
direkt av fastighetsägaren som en ”vanlig” hyresgäst. Trygghetsboende finns 
på flera orter i Ronneby Kommun och ett par olika hyresvärdar erbjuder 
trygghetsboenden i kommunen. Äldrenämnden har inga angivna åtaganden 
för de boende på trygghetsboende. Bistånd genom SoL samt kommunal 
hälso- och sjukvård enligt HSL erbjuds på samma sätt som i ordinärt boende 
(”vanliga” lägenheter/villor) 
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2013-12-12 beslutade KF att kriterierna för trygghetsboende ska vara en 
lägsta åldersgräns på 70 år för de som flyttar in. 

• Det ska finnas gemensamhetsutrymme för aktiviteter samt 
möjligheter att inta måltider tillsammans. 

• Personal ska finnas tillgänglig vissa tider för att starta upp eller 
hålla i gemensamma aktiviteter samt ta kontakt med nyinflyttade. 

• Gemensamhetsutrymmet ska vara tillgängligt för hyresgäster på 
trygghetsboendet såväl som för personer som bor i närområdet. 
Gemensamhetsutrymmet ska kunna användas i både små och stora 
sammanhang. 

• Utrymmet behöver därför vara dimensionerat till att rymma minst 50 
personer. 

I kriterierna finns inget angivet gällande matservering. Det råder vissa 
oklarheter vad gäller trygghetsboende, exempelvis hur boenden som klassas 
som trygghetsboenden, vem som ska finansiera gemensamhetslokal och 
värd/värdinna samt hur kommunen förhåller sig till öppnande av nya 
trygghetsboenden i kommunal och privat regi. Service och utbud av 
aktiviteter är olika vid de olika trygghetsboendena. Äldrenämnden har 
beslutat att föreslå kommunstyrelsen att utreda formerna och 
förutsättningarna för trygghetsboende, i kommunal och privat regi, och i det 
säkerställa att likställighetsprincipen enligt kommunallagen uppfylls. 

Vid eventuellt införande av boendegaranti 
Äldrenämnden bedömer att innan ett eventuellt ställningstagande gällande 
införande av en boendegaranti behöver i sådana fall utredning göras på flera 
punkter.  
T ex följande behöver beaktas:  

• Vid införande av någon form av garanti är det viktigt att säkerställa 
vad det är som garanteras. Vad skulle en garanti omfatta? Vilka 
rättigheter skulle individen kunna kräva?  

• Skulle garanti utifrån något kriterium, i motionärens förslag ålder, 
tränga undan andra kriterier? Konsekvenser? 

• Vilken organisation ska ansvara för att planera för och verkställa 
garantin? Vilka åtgärder behöver vidtas för verkställighet? Tillgång 
och efterfrågan på trygghetsboende generellt och i synnerhet för 
personer över 85 år? Kostnader? 

• Garanti i kommunala kontra privata boende? Särskild kvotplatser för 
garanti? 
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• Vad händer om garantin inte kan verkställas? 

• Konsekvenser för annan verksamhet?  
 
Äldrenämnden bedömer att det inte är önskvärt att införa en boendegaranti i 
trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.  
  

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås besluta lämna yttrande i enlighet med föreliggande 
förslag.  

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Äldrenämnden föreslår 
Kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att innan ett 
ställningstagande gällande införande av en boendegaranti behöver i sådana 
fall utredning göras på flera punkter: 

• Vid införande av någon form av garanti är det viktigt att säkerställa 
vad det är som garanteras. Vad skulle en garanti omfatta? Vilka 
rättigheter skulle individen kunna kräva?  

• Skulle garanti utifrån något kriterium, i motionärens förslag ålder, 
tränga undan andra kriterier? Konsekvenser? 

• Vilken organisation ska ansvara för att planera för och verkställa 
garantin? Vilka åtgärder behöver vidtas för verkställighet? Tillgång 
och efterfrågan på trygghetsboende generellt och i synnerhet för 
personer över 85 år? Kostnader? 

• Garanti i kommunala kontra privata boende? Särskild kvotplatser för 
garanti? 

• Vad händer om garantin inte kan verkställas? 
• Konsekvenser för annan verksamhet?  

   

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen 
med motiveringen att innan ett ställningstagande gällande införande av en 
boendegaranti behöver i sådana fall en utredning göras på flera punkter: 

• Vid införande av någon form av garanti är det viktigt att säkerställa 
vad det är som garanteras. Vad skulle en garanti omfatta? Vilka 
rättigheter skulle individen kunna kräva?  

• Skulle garanti utifrån något kriterium, i motionärens förslag ålder, 
tränga undan andra kriterier? Konsekvenser? 

• Vilken organisation ska ansvara för att planera för och verkställa 
garantin? Vilka åtgärder behöver vidtas för verkställighet? Tillgång 
och efterfrågan på trygghetsboende generellt och i synnerhet för 
personer över 85 år? Kostnader? 

• Garanti i kommunala kontra privata boende? Särskild kvotplatser för 
garanti? 

• Vad händer om garantin inte kan verkställas? 
• Konsekvenser för annan verksamhet?  

________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef, äldreförvaltningen 
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§ 162 Dnr 2019-000262 730 

Information om centraliserad och samordnad hantering 
av kommunens bilar 
Anders Karlsson, förvaltningschef Teknik- fritid- och kulturförvaltningen 
föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Uppdrag föreligger sedan 2017-06-07 att redovisa förslag på hur kommunen 
kan skapa en centraliserad och samordnad hantering av skötsel av 
kommunens fordon, inklusive de som tillhör de kommunala bolagen. 
Utredning redovisades för kommunstyrelsen i juni 2019. 
Ett flertal problem med hanteringen av med kommunens fordon har 
identifierats: 

• Ovårdade och skadade fordon. 

• Leasade fordon återlämnas med övermil. Övermilen leder till att 
bilarna bli lägre värderade vid återlämning. 

• Skötsel av fordon sker under ordinarie arbetstid. Fordonskötsel är 
inte rätt arbetsuppgifter för undersköterskor och andra men 
synliggörs inte i nuvarande organisation. 

• Detta döljs i nuvarande organisation 
Ronneby kommun leasar eller äger 350 fordon med ett sammanlagt 
marknadsvärde på 50 miljoner kr. 
 
Teknik- fritid- och kulturnämnden har föreslagit: 

• att inrätta en tjänst som fordonsansvarig inom 
Kommunledningsförvaltningen som arbetar med hela koncernens 
fordon och transportlösningar. 

• att ge den ansvariga i uppdrag att utarbeta en plan för att arbeta med 
internfakturering. 

• att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphandla 
hantering och skötsel av äldreförvaltningens och socialförvaltningens 
fordon. 

• att ge den fordonsansvarige i uppdrag att utarbeta ett 
inriktningsförslag till en centraliserad samordnad skötsel av 
kommunkoncernens hela fordonsflotta.    
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Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschef, äldreförvaltningen 
Förvaltningschef, teknik- fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 163 Dnr 2019-000245 100 

Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 
2020 - Remiss från Socialstyrelsen 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
 Socialstyrelsen önskar Ronneby kommuns synpunkter på deras föreskrift 
om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2020. 
Socialstyrelsen har tidigare fastställt beloppet för 2018 och 2019.  
Ronneby kommun har betalat för ett vårddygn 2018 och hitintills 2019 har 
Ronneby inte haft betalningsansvar för utskrivningsklar patient.  
Äldrenämnden föreslås lämna remissvar till Socialstyrelsen om förslag om 
belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2020 enligt nedan:  
Ronneby kommun förordar Socialstyrelsens förslag om föreskrift med det 
belopp som en kommun ska lämna i ersättning för utskrivningsklara 
patienter per vårddygn till regionen och att det index uppräknas varje år som 
senaste två åren sen Lagen om samverkan trädde i kraft.   
  

Bedömning 
 Socialstyrelsen önskar Ronneby kommuns synpunkter på deras föreskrift 
om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2020 enligt 5 kap. 
6§ lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
Genom föreskrift fastställer Socialstyrelsen det belopp kommunen ska lämna 
i ersättning till regionen för vård av utskrivningsklara patienter.  
Socialstyrelsen har tidigare fastställt beloppet för 2018 och 2019 i HSLF-FS 
2017:72 och 2018:67. Föreslaget belopp för 2020 är 8200: -/vårddygn. 
Enligt förordningen 2017:617 får Socialstyrelsen meddela föreskrift om det 
belopp en kommun ska lämna i ersättning till en region för vård av 
utskrivningsklara patienter. Innan Socialstyrelsen meddelar föreskrift om 
beloppets storlek ska Sveriges Kommuner och Landsting ges möjlighet att 
yttra sig. 
KPP-data (kostnad per patient) används för att räkna ut beloppet. Beloppet 
räknas upp till 2020 års kostnadsnivå med index enligt LPIK (prisindex för 
landstingens kostnader).    
Ronneby kommun och Region Blekinge följer Socialstyrelsens föreskrift om 
belopp som är aktuell för innevarande år.  
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Region Blekinge och kommunerna i Blekinge har en överenskommelse vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård där det om genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård överstiger tre dagar under tre månader i följd ska 
kommunen ersätta regionen på individnivå från och med månad fyra. 2018 
betalade Ronneby kommun för ett vårddygn och hitintills 2019 har det inte 
varit något vårddygn som ersättning krävts.              

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås lämna remissvar till Socialstyrelsen om förslag om 
belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2020 enligt nedan:  
Ronneby kommun förordar Socialstyrelsens förslag om föreskrift med det 
belopp som en kommun ska lämna i ersättning för utskrivningsklara 
patienter per vårddygn till regionen och att det index uppräknas varje år som 
senaste två åren sen Lagen om samverkan trädde i kraft.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S) och 
Laila Andersson (L). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden beslutar att förklara 
paragrafen omedelbart justerad.      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt första yrkande och 
finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.   
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och 
finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att lämna nedanstående remissvar:  

Ronneby kommun förordar Socialstyrelsens förslag om föreskrift med det 
belopp som en kommun ska lämna i ersättning för utskrivningsklara 
patienter per vårddygn till regionen och att det index uppräknas varje år som 
senaste två åren sen Lagen om samverkan trädde i kraft. 

Äldrenämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
________________ 
Exp: 
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Socialstyrelsen 
Förvaltningschef, äldreförvaltningen 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, äldreförvaltningen 
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§ 164 Dnr 2019-000164 739 

Månadsrapport- placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende. Statistik för de senaste 6 månadernas 
efterfrågan på platser i vård- och omsorgsboende 
fördelat på somatik och demens. 
LOV-samordnare Annette Timan föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Föreligger månadsrapport avseende placeringssystem för vård- och 
omsorgsboende.  
Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 191015 är 32 
personer. 
 
Äldrenämnden föreslås notera informationen till protokollet  
Bedömning 
Föreligger månadsrapport avseende placeringssystem för vård- och 
omsorgsboende. 
 
Rapporten avser redovisade tal 191015: 
 
Antal personer som väntar på placering   32 
 
Antal av de ovanstående 32 personerna: 
Som ännu inte fått ett skäligt erbjudande om placering   26 
Som vistas på kortidsverksamheten     4 
Som väntar på demensboende                          4 
Som väntar på somatikboende   28 
Där kommunen vid rapportens skapande riskerar 
Vitesföreläggande      1 
 
Statistik för antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut för 
perioden januari till september 2019: 
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 Antal  Antal  Antal Antal Antal 
 i kö ej erbjudna korttids Somatik Demens 
Aug 23 20 3 21 2 
Juli 13 10 2 12 1 
Juni 15 6 3 10 5 
Maj 18 7 4 14 4 
April 14 1 4 12 2 
Mars 15 7 4 13 2 
Feb 14 7 3 8 6 
Jan 12 4 5 5 7 
         
 
Äldrenämnden föreslås notera informationen till protokollet.   

Bedömning 
Föreligger månadsrapport avseende placeringssystem för vård- och 
omsorgsboende. 
 
Rapporten avser redovisade tal 191015: 
 
Antal personer som väntar på placering   32 
 
Antal av de ovanstående 32 personerna: 
Som ännu inte fått ett skäligt erbjudande om placering                       26 
Som vistas på kortidsverksamheten     4 
Som väntar på demensboende                          4 
Som väntar på somatikboende   28 
Där kommunen vid rapportens skapande riskerar 
Vitesföreläggande      1 
 
Statistik för antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut för 
perioden januari till september 2019: 
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 Antal  Antal  Antal Antal Antal 
 i kö ej erbjudna korttids Somatik Demens 
Aug 23 20 3 21 2 
Juli 13 10 2 12 1 
Juni 15 6 3 10 5 
Maj 18 7 4 14 4 
April 14 1 4 12 2 
Mars 15 7 4 13 2 
Feb 14 7 3 8 6 
Jan 12 4 5 5 7 
         
Beslutsförslag 
 Äldrenämnden föreslås notera informationen till protokollet  

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås notera informationen till protokollet  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Ingrid Karlsson (S) och 
Annette Rydell (S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Äldrenämnden noterar informationen 
till protokollet samt uppdrar åt LOV-samordnaren att återrapportera 
vitesföreläggande till kommunfullmäktige i november 2019      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt uppdrar 
åt LOV-samordnaren att återrapportera vitesföreläggande till 
kommunfullmäktige i november 2019. 
________________ 
Exp: 
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Kommunfullmäktige 
LOV-samordnare, äldreförvaltningen 
Förvaltningschef, äldreförvaltningen 
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§ 165 Dnr 2019-000009 739 

Aktuellt i verksamheten 

Sammanfattning  
 Förvaltningschef Catherine Persson redogör för aktuellt inom 
Äldrenämndens verksamhet. 

• Fortsatt arbetet med verkställande av budgetbeslut. 

• Utfasning av årsarbetstidsavtalet som gäller till och med 191231 

• Anställningsprövningar  

• Ombudsgruppernas arbete för ökad kvalitet har intensifierats. 

• Pågående personalärende med misstanke om våld mot brukare. 
    

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Carina Aulin (SD). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschef, äldreförvaltningen 
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§ 166 Dnr 2019-000010 739 

Information om kurser, konferenser, m.m. 
 

Sammanfattning  
Ingen information om kurser, konferenser, m.m. föreligger.     

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
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§ 167 Dnr 2019-000008 739 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning  
Följande delegationsbeslut föreligger inför dagens sammanträde:  

- Attestantslista 2019-10-07 
- Attestantslista 2019-09-30 
- Attestantslista 2019-09-20 
- Attestantslista 2019-09-17 
- Hemtjänsttimmar i ordinärt boende sedan 2007 
- Biståndsbeslut, januari-september 2019 
- Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor 
- Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar 

      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Lena Tingdahl, äldreförvaltningen 
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§ 168 Dnr 2019-000011 739 

Skrivelser, cirkulär, m.m. 

Sammanfattning  
 Följande skrivelser, cirkulär, m.m. föreligger: 
 
- Protokollsutdrag KSAU 191007 § 385 Framtida exploatering av södra 

Johannishus 
- Protokollsutdrag KSAU 191007 § 391 Äskande angående ett tilläggsanslag 

från äldrenämnden 
- Protokollsutdrag KS 191001 § 313 Stimulansmedel för förstärkning av 

äldreomsorgen 
- Protokollsutdrag KS 191001 § 275 Delårsrapport 2019-08-31 för Ronneby 

kommun 
- Protokollsutdrag KF 190926 § 278 Plan för verksamheter inom vård- och 

omsorgsboende under en längre tid av värmebölja 
- Protokollsutdrag KF 190926 § 268 Val av ny ersättare i äldrenämnden, 

Socialdemokraterna 
- Protokoll Samverkansnämnden i Blekinge 190927 
- Cirkulär SKL 19:38 
- IVO begäran om komplettering Lex Sarah från 190723 
- IVO begäran om komplettering Lex Sarah från 190708 
- Uppdaterad: Indelning av kontaktpolitikerverksamheten för ledamöter i 

äldrenämnden. 
 
     

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
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§ 169 Dnr 2019-000012 739 

Övriga frågor 
 

Sammanfattning  
Ordförande Anders Lund (M) lyfter fråga avseende Kostnad för mat – 
Ronneby är den kommun som tar ut lägst avgift för kost till äldre i Blekinge 
län. Till skillnad från i Ronneby har man i grannkommunerna kunskap om 
kostnaden för maten och vet därmed hur stor del av kostnaden som 
subventioneras. Det är inte tillåtet att ta ut högre avgift än vad maten kostar, 
det bör tas reda på. 
Ingrid Carlsson (M) lyfter fråga avseende intrång i 
sjuksköterskeorganisationens lokaler? Åtgärder har vidtagits för personlig 
säkerhet och för lokaler.  
Christer Åkesson (S) lyfter fråga avseende diabetikers rätt till årligt besök 
hos specialistfotvårdare som finns på lasarettet i Karlskrona. Diabetiker på 
boenden i Ronneby kommun måste ha personal med sig vid besök hos 
specialistfotvårdare. Skulle det kunna vara bättre att istället anställa en 
specialistfotvårdare inom Ronneby kommun? Specialistsjukvård faller under 
regionens ansvar, kommunen är inte huvudman. Däremot kan det finnas 
möjligheter till annan form av fotvård. 
Annette Rydell (S) lyfter fråga avseende avgift för fika vid sammanträden. 
Vad är nämndens synpunkt på fika på äldrenämndens bekostnad? Anders 
Lund (M) föreslår att man fortsätter med kaffe i samband med 
sammanträden till dess att Kommunstyrelsen lämnar övergripande besked. 
      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Mohammed Teeti (V), 
Ingrid Karlsson (S), Annette Rydell (S), Pia Zickbauer Svabre (S) och 
Kristina Valtersson (C). 

Yrkanden 
Anders Lund (M) yrkar att tillskriva Teknik- fritid- och kulturnämnden 
hemställan om redovisning för dygnskostnad och portionskostnad för mat 
som serveras äldre genom kommunens kostenhet.       
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Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att tillskriva Teknik- fritid- och kulturnämnden 
hemställan om redovisning för dygnskostnad och portionskostnad för mat 
som serveras äldre genom kostenheten. 
________________ 
Exp: 
Teknik-Fritid- och kulturnämnden 
Elena Johansson, Kostchef 
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0000
0 -988 0 -985

988 98s
0

98s
0

0

0

0

0

Utfall
201909

-375
0

-375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

375
0

375

0

988

0

509
Intäkter
Taxor och avgifter
LOV hemtjiinst egen regi
Avgifter hemtjåinst

Avgifter larm
Hy,ror

Övriga intiikter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Iokalkostnader
Larm
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internråinta

RESULTAT

-123
-89 328
-7 494
-t 678

-83

-120
-98 826

0

-84 700
-7 slt
-1625

-85

-165

-94 086

109 545
2 420
I 922
8 649

122 536

-336
-88 298
-7 661
-l 685

-85

-264
-98329

tt7 297
2 432
2 072

9 026
r30 827

0

-86 233
-7 srt
-t 625

-85
-165

-95 619

-252
-9t 455
-8 088
-l 758

-84

-279
-l0l 916

0
-86 l0l

-7 5tt
-l 625

_85

-165

-95 487

-l 84
-68320
-6 095
-l 308

-64
-203

-76 173

79,35Vo

81,15%

80,49%

75,29o/o

123,03o/o

79,77%

83,260/0

69,50%

71,23Vo

77,'l4vo

82,38%

41,81o/o

38,46Vo

ll2 522
2 036
I 938

8 328

124 824

ttt 629
2 420
1 922
I 699

124 670

120 080

232t
2 t16
9 380

133 897

tlt 472

2 420
| 922
8 699

124 sl3

641
52

92 808
| 682
I 369
6 710

102 569

342
35

641

52

637

52

641

52

641
53

268
20

26375 29143 33187 29744 32675 29719 26684 8s,7e%
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ALDRENAMNDEN

s10
Intiikter
Taxor och avgifter
Avgifter hemtjänst
Hyror
Övriga intiikter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Larm
Betalningsansvar
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internriinta

RESULTAT

170 527

35 077
I 028

50

8 690

2r5 372

170 820

34 962
I 672

l0
8 287

215 75t

173 032
35 077
l 028

50

8 690

217 877

Budget Prognos

2019-10-16

Budget
2019T2T2

Utfall
201909

Bolalut
2018

0
-4 267

-19 ts7
-2 s42

-25 966

170 457

34 299
607

7

8 049

213 419

Budget
TI

-175
-4 480

-19 529
-2 t93

-26 377

Prognos
TI

0
-4 224

-19 529
-2 480

-26233

-175
-4 480

-19 529
-2193

-26 377

0

-4 044
-18 020
-2 603

-24 667

173 575
34 142
I 242

0
8 357

217 316

-175

-4 480
-19 529
-2 193

-26 377

172 798
35 077

1 028

50

8 690

217 643

0

-3 031

-13 086
-l 581

-17 698

67,66%

67,01%

72,090h

67,10%

77,980/0

72,61%

104,96%

63,657o

76,65%

59,01%

61,05%

134 746
25 470

1 079
0

5 531

166826

I 155

92

I 615

95

I 631

96
l 583

100

l615
95

I 615
95

9s3
58

188 700 190 705 tgl 245 193 210 194 332 192 976 150 138 77,80%
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5lt
Intiikter
Taxor och avgifter
Övriga intiikter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
lokalkostnader
lnhyrd personal

Övriga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar
Internriinta

RESULTAT

0
-10

-10

0

-10

-10

Bokslut
2018

-6

-212
-218

21 927

660
461

4 750
27 798

55

4

Budget

22 575

656
360

4 974
28 565

Prognos
T1 T2"r2T1

-89

-207

-296

23 983
680
700

4 499

29 862

23 428
680
930

4 823
29 861

Utfall
201909

t8 t24
499
932

3 682
23 236

3l
2

80,13%

76,O7o/o

258,890/"

74,20o/"

81,26%

47,69%

33,33vo

Budget Prognos

-104
-352
-456

22 605
6s6
360

4 974

28 595

2019-10-16

Budget
2019

22 617

6s6
360

4 962

28 s95

-74
-261 2610,000/0

-335 ssso,oox

0

10

l0

65

6

65

6

65

6

65

6

65

6

27 639 28626 29637 286s6 29 476 28 656 22934 80,03%

520
Intiikter
Övriga intåikter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Tekniska hjälpmedel
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internråinta

RESULTAT

-96
-96

0

0

-86

-86
-96
-96

8

I
30

4

30

4

30

4

0

0

-121
-t2t

0

0

8 724
300

l0 14l
950

20 115

ll

9 988

300
tt 420
l 020

22 728

30
4

9 335

300
11 420

878

2t 933

l0 215

300

lt 420
I 020

22 955

30

4

8 869

348
t2 516

813

22 546

t0 2t5
300

lt 420
I 020

22955

6 827

228
8 565

594
16214

66,8370

76,00vo

75,00%

58,240Ä

70,63%

26,670Ä

25,OOo/o

20041 22762 21871 22989 22 459 22989 16 t27 70,1s%
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Catherine Persson, Förvaltningschef
Telefon: 0457 -67 83 22
E-post: catherine. .se

Budget 2020 - 2021 med anledning av
budgetbered ni ngens d irektiv

Sammanfattning
Kommunens budgetberedning har kompletterat med ytterligare direktiv ftir Budget
2020 och planperioden i sin helhet.

Konsekvenserna av en ramreduktion om 2 %o är 2020 ska beskrivas och
forutsättningen är aff 2 %o-reduktionen ligger kvar hela planperioden, dvs. att
reduktionen inte återställs.

Utifrån gällande ram ftir äldrenämnden är 2020 presenteras ramreduceringar
motsvarande ytterligare 7 750 tkr mot det av äldrenämnden i juni 2019 tidigare
beslutade budgetfiirslaget for är 2020.

Kostnadsreduceringarna ftireslås huvudsakligen innebära lägre personaltäthet i vård-
och omsorgsboende med inriktning mot somatik, en färre enhetschef och borttagande
av aktivitetssamordnare vid mötesplatser ftir äldre.

Äldrenämndens beredningsutskott ftjreslås inlämna redovisade kompletteringar med
konsekvenser avseende budget är 2020 till kommunstyrelsens budgetberedning.

Bedömning
Kommunens budgetberedning har kompletterat med ytterligare direktiv ftir Budget
2020 och planperioden i sin helhet.

I kompletterande direktiv från ekonomichef framgår ftiljande:

"Kostnader som är "tvingande", dvs. inte gär att komma undan, ska prioriteras in inom
ram. Det som trängs undan genom sådana åtgärder får äskas.

-Driftäskandena ska prioriteras

-Uppdrag: Beskriv konsekvenserna av en ramreduktion om 2 %o är 2020. Förutsätt att
2 Yo-reduktionen ligger kvar hela planperioden, dvs. att reduktionen inte återställs."
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Äldrenämndens ram for är 2020 omfattar 380 772tkr. Två procents ramreducering
motsvarar ca7 615tkr

Nedan presenteras forslag på åtgärder ftr ytterligare kostnadssänkningar i ftirhållande
till tidigare presenterat och i äldrenämnden beslutat ( 1 9 06 I 9) forslag till budget år
2020.

X'örslag på ytterligare kostnadssänkningar är 20202

Vård- och omsorgsboende
Reducering av personaltäthet i boende avseende somatik från 0, 63 arsarbetare till
0, 57 årsarbetare per boendeplats.

Helårseffekt 3 600 tkr
%-delsårseffekt 2 700 tkr

Konsekvenser:
Konsekvensen av en lägre personaltäthet kan bli att kvalitet ftjr brukare/patient,
arbetsmiljö och sjukfrånvaro forsämras. Det går inte att säkert bedöma om den
tidigare höjningen från 0, 57 årsarbetare till 0, 63 årsarbetare per boendeplats har
bidragit till högre kvalitet och bättre arbetsmiljö. Bättre nyttjande av tillgänglig
arbetstid kan möjligen kompensera en lägre personaltäthet.

I äldrenämndens beslut i juni 2019 avseende budgetftirslag ftir år 2021 foreslås en
personalreducering från 0, 63 årsarbetare till 0, 57 årsarbetare per boendeplats i
vård- och omsorgsboende. Vid årsskiftet 2019/2020 upphör årsarbetstidsavtalet i
kommunen att gälla. Det åir en ftirhållandevis stor omställning. Idag löses en stor
del av frånvaron vid sjukdom och kortare semestrar genom s.k. överanställd
personal. Fr.o.m. är 2020 reduceras antalet medarbetare med s.k. fasta placeringar.
Medarbetare med tidigare "fasta placeringar" behöver erbjudas andra placeringar,
t ex längre vikariat eller poolanställningar. Detta är ett pågående arbete. Vidare har
reduceringen av antalet korttidsplatser och lägenheter i särskilt boende under
innevarande år minskat personalbehovet. År 2020 fowäntas extern konkurrens
inom ramen lor LOV i särskilt boende påverka efterfrågan på vård- och
omsorgsboende i egen regi. Detta sammantaget har bidragit till att äldrenämnden
tidigare bedömt att personalreducering i särskilt boende ska ske är 2021ftir att ge
rimliga forutsättningar for omställning i verksamheten.

Enhetschef
Reducering av en enhetschef. Äldrenämndens samlade verksamhet har
sammantaget minskat. Sedan några månader tillbaka är det åtta fiine
korttidsplatser och 13 fiirre platser i särskilt boende. Vidare har de senaste åren
antalet hemtjänsttimmar minskat. Detta har inneburit totalt sett ftirre medarbetare.

Helårseffekt: 700 tkr
Konsekvenser:
Inom äldreforvaltningen har enhetschefer i snitt ftjrhållandevis många medarbetare
per chef. Vidare är det administrativa stödet mycket sparsamt. Påpekas ska också
att det är verksamhet dygnet runt årets alla dagar. För många medarbetare per chef
och stor arbetsbelastning kan leda till sämre arbetsmiljö både ftir chefer och
medarbetare och med risk ftir sämre måluppfullelse i verksamheten.

IT-kostnader
Kommunövergripande krav på uppdatering av programvaror har medflort
budgetering av ökade kostnader. Olika kvalitetsnivåer och där tillhörande
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kostnader har presenterats. Skillnaderna i kvalitetskrav är dock något osäkra.
Sänkning av kvalitetsnivå skulle ftir forvaltningen medfiira lägre kostnader.

Helårseffekt 200 tkr
Konskenser:
Svårbedömt. Konsekvenser beroende på kvalitetskrav och val av nivå.

Aktiviteter och mötesplatser ftir äldre
Ronneby kommun har de senaste åren fatt tillskott av fler mötesplatser lor äldre
med olika aktiviteter genom tillkomsten av gemensamhetslokaler i anslutning till
etablering av trygghetsboende. Äldre, som är den primära målgruppen ftir de olika
mötesplatserna, har över tid ändrat beteende vilket ftir verksamheterna
tillsammans betyder florhållandevis låga besökssiffror och jämftirelsevis höga
kostnader. Till detta ska läggas sedan tidigare befintliga dagcentraler med olika
utbud av aktiviteter, matservering, öppettider och tillgänglighet av verksamhet ftir
ftireträdesvis äldre personer. Kommunen har beslutat att göra en överslm av den
samlade verksamheten. Som ett led i att kunna omstrukturera verksamheten har
äldrenämnden i budgetftirslag for är 2020 beslutat att ta bort alla personalresurser
vid dagcentralerna och gemensamhetslokalerna. Dock behålls kostnader ftir
lokaler. Vidare i arbetet med omstruktureringen av mötesplatserna ska antalet
aktivitetssamordnare utökas från två till ffra årsarbetare. Meningen åir att dessa
ska arbeta vid de olika mötesplatserna och eventuellt som metodstöd till särskilt
boende. Förutsättningarna ökar att kunna erbjuda mera likvärdigt utbud till
kommunens invånare. Vidare skulle dessa forändringar medfora en lägre kostnad
än mot den nuvarande kostnaden ftir verksamhet vid dagcentraler och
gemensamhetslokaler.

Aktiviteter och mötesplatser ftir äldre är en frivillig verksamhet ftir kommunen.
Förslaget omfattar borttagande av budgetmedel for samtliga fyra
aktivitetssamordnare.

Helårseffekt 2 000 tkr
Konsekvenser:
Aktiviteter och mötesplatser ftir äldre bidrar till att bibehålla hälsa och motverka
isolering och ensamhet. Det är svårt att bedöma vad borttagande av aktiviteter och
mötesplatser skulle innebiira i närtid, men på sikt skulle måendet hos äldre
personer som grupp med stor sannolikhet fiirsämras. Det skulle då leda till ökade
kostnader till frljd av t ex ökad ftirekomst av depression och andra sjukdomar och
då uppstår behov av andra tillkommande insatser.

Reducering av ytterligare en boendeplats
Under året har sammantaget l3 platser reducerats i särskilt boende. Den trettonde
platsen har nyligen reducerats varfor det far budgetmässig helårseffekt ftirst år
2020.

Helårseffekt 360 tkr
Konsekvenser:
Boendeplatsen är redan borttagen. Det kan medfora risk for platsbrist med
anledning av den totala platsreduceringen. Kan innebära svårigheter att verkställa
beviljat bistånd av särskilt boende. Det medftir i så fall längre väntetid for
brukarna och kan medftira ökade kostnader for hemtjänstinsatser.

LOV-samordning
Reducering av resurser for LOV-samordning motsvarande 0,25 årsarbetare eller
köp av metodstöd.

a

a

Helårseffekt 170 tkr
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Konsekvenser: Risk ftir såimre LOV-samordning och kunskapsbrist.

Omvandling av boendeplatser med inriktning demens till boendeplatser med
inriktning somatik
Behovet av platser fiir personer med somatiska behov har ökat och efterfrågan av
boende till personer med demens har minskat.
Vid boende ftir personer med somatiska behov är det lägre personaltäthet än vid
boende ftir personer med demens.
Reducering från 0, 725 ärsarbetare till 0, 57 årsarbetare per boendeplats gällande
nio platser.

Helårseffekt 720 tkr

Konsekvenser: Svårbedömt och behoven ftirändras. Målet är att brukare inte ska
uppleva ftir stora kvalitetsforluster vid en ftirändring. Att verkställa omvandling av
platser kan ta tid. Kan bli svårt att då nå helårseffekt.

Ovanstående fiirslag till ytterligare kostnadssänkningar hr 2020 motsvarar vid
helårseffekt 7 750 tkr.

Vidare bör ftiljande beaktas for är 2020:

I sammanhanget ska noters att det i det i juni 2019 av äldrenämnden beslutade
budgetftirslaget lor är 2020 inte har beaktats de högre kostnader än budget som hittills
uppstatt under året gällande köp av hemtjänsttimmar, dels till flöljd av lägre
budgettilldelning i år mot i fiol, dels till följd av ökat antal beviljade hemtjänsttimmar
mot samma period i fiol.

Vidare har väntetiden for verkställighet av beslut gällande särskilt boende ökat, dvs.
att fler personer väntar längre tid på att kunna flytta in i lägenhet i vård- och
omsorgsboende. Vid analys av statistik så har egentligen inte efterfrågan ökat. Dock
har det sammanlagda platsantalet, korttidsplatser och lägenheter i vård- och
omsorgsboende, under innevarande år minskat med 20 tillgängliga platser (21 platser
budgetmässigt). Det kan behöva övervägas om medel ftir finansiering av fler platser i
särskilt boende. Risk kan finnas ftir ytterligare ftirlängda verkställighetstider, ökade
hemtjänstkostnader och ökat betalningsansvar till Region Blekinge for
sjukhusvistelser.

Försenade inkomna fakturor från Region Blekinge om ca 900 tkr for tekniska
hjälpmedel avseende är 2018 har medftin en felaktigt lägre budgetering ftr är 2020.

Ersättningslokaler for Espegården (arbetsplats fijr ca 1O0-talet medarbetare) är i
dagsläget inte klara. Nuvarande interna hyreskostnader är drygt 800 tkr på årsbasis. En
preliminär kostnadsuppgift ftir eventuellt möjliga andra lokaler uppgår till ca I 000 tkr
per år i externa hyreskostnader.

Mot bakgrund av ovanstående foreslås äldrenämndens beredningsutskott inlämna
redovisade kompletteringar med konsekvenser avseende budget är 2020 till
kommunstyrelsens budgetberedning.
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Beslutsförslag
Äldrenämndens beredningsutskott ftireslås inlämna redovisade kompletteringar med
konsekvenser avseende budget är 2020 till kommunstyrelsens budgetberedning.

Expedieras:
Förvaltningschef, äldreftirvaltningen
Verksamhetschefer, äldreftirvaltningen
Enhetschef vid myndighetskontoret, äldreftirvaltningen
Ekonomichef
Ekonom ftjr äldreftirvaltningen, ekonomiavdelningen
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530
Intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader

Summa Kostnader

RESULTAT

Bokslut
2018

Budget Prognos
T1

Budget
T2

2019-10-r6

Budget
2019

Utfall
201909T2TI

138

674
812

at2

9l
790
881

881

9l
790
881

881

9l
790
881

881

91

790
881

881

Prognos

671
210
881

604
tt2
7t6

663,74%

14,18%

81,27%

881 716 81,27%

818
Intiikter
Taxor och avgifter
Övriga intiikter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar
lnternråinta

RESULTAT

-496
-276
-772

9 488

2 t62
l1 6sl

l6

-690

-690

l0 074
2 t47

12 221

-690

-690

9 tt4
2259

tt 373

-690

-690

t0 252
2 147

t2399

-684
-13 8

-822

61,450/o

85,80%

65,26Vo

74,240/0

66,81%

60,00%

66,67%

1680000

-690 -424

-690 -592

30
J

30
J

30
J

9 163

2 t6l
tr324

30

J

l0 252

2 147

12399

6 690
I 594
8284

l830
J 2

l0 896 tl 564 l0 716 tl 742 10 s3s lt 742 7 712 65,58%
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828
Intäkter

Kostnader
Övriga kostnader

Summa Kostnader

RESULTAT

Bokslut
20r8

Budget Prognos Budget Prognos

2019-10-16

Budget
2019

Utfall
201909T2T2T1TI

0

0

0

200
200

200

200
200

200

200
200

200

250
2s0

250

250
2s0

250

0

0

0

859
lntäkter
Övriga intiikter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader

Lokalkostnader
LOV köp av hemtjiinst
-varav LOV egen regi
-varav LOV extern regi
Övriga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar
lnternriinta

RESULTAT

-51

-51

-166
-166

-50

-50

-50
-50

-93

-93

48

5

48

5

48

7

-50

-50

36

4

48
5

48

5

48

5

70 14o,oo%

70 140,00%

3 355

374
89 989
88 782
I 207

296
94 013

4 434
383

86 000
86 000

0

353

91 170

4 632
383

90 081

88227
I 854

310
95 406

4 577
383

87 533

87 533

0

353

92 846

4 578
384

94 794
9t 391
3 403

286
100 042

4 577

383

87 401

87 401

0

353

92 714

3 470
284

70 3s7
68 064

2293
183

74 294

75,81%

74,150/o

80,5070

77,88o/o

51,840/o

80,13%

93 97s

75,00vo

80,00%

91 173 95 408 92 849 99 929 92 717 74 264 80,10%
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