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Närvarolista 
Beslutande  

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

Tjänstgörande ersättare Christer Åkesson (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S) §§ 176-190 
Agnetha Wildros (S) tjänstgör istället för Lindis Ohlsson (S)                       §§ 176-190 
Börje Johansson (S) tjänstgör istället för Ally Karlsson (V)                          §§ 176-190 
Carina Aulin (SD) tjänstgör istället för Tomas Lund (SD)                             §§ 176-190 
Yvonne Olsson (SD) tjänstgör istället för Sandra Bergkvist (SD)                 §§ 176-190 

Övriga närvarande  

Ersättare Rickard Evaldsson (M) 
Ulla Samuelsson (C) 
 

Tjänstemän Maria Sevestedt, t.f. förvaltningschef 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef 
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare 
Lena Stolpe, avgiftshandläggare 
Pernilla Haraldsson, IKT-samordnare 
Carina Rosenqvist, biståndshandläggare 
Bea Hallberg, undersköterska 
Katarina Losell, MAS-sjuksköterska 
Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare 
Herman Persson, nämndsekreterare 
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§ 176 Dnr 2018-000001 739 

Val av justerare 
 

Beslut 

Bo Johansson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
________________ 
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§ 177 Dnr 2018-000222 739 

Förslag till beslut avseende tecknande av 
trygghetslarm i Backen, Ågårdsbo och Ålycke vård- 
och omsorgsboende 
 

Sammanfattning  
Efter förnyad förhandling mellan Tunstall AB och Ronneby kommun har ett 
nytt avtalat arbetats fram.  
Tidigare beslut i Äldrenämnden 2018-11-14 (avtal enligt bilaga 2) ersätts 
med bifogat avtal. 
Kommunjurist Mathias Kågell har deltagit förhandlingen avseende nionde 
punkten i Tunstalls allmänna villkor för abonnemang. 
 
 
Äldrenämnden föreslås teckna bilagt avtal avseende trygghetslarm med 
Tunstall AB. Äldrenämnden föreslås delegera uppgiften till 
förvaltningschefen eller den denne sätter i sitt ställe samt att justera 
paragrafen omedelbart.  

Bedömning 
2018-06-12 hävdes avtalet med leverantören (Tunstall AB) med hänvisning 
till omfattande och allvarliga funktionsbrister i larmsystemet i särskilt 
boende. En upphandling av trygghetslarm för de särskilda boende som då 
stod utan larmsystem gjordes för en kortare avtalsperiod med avtalstid t o m 
19 06 30. Företaget Viser AB är nuvarande larmleverantör för de aktuella 
boendena. De särskilda boende som omfattas av det avtalet är Lindebo, 
Olsgården och Vidablick vård- och omsorgsboende.  
 
Enligt det tidigare avtalet med Tunstall AB skulle resterande vård- och 
omsorgsboende (Backen, Ågårdsbo och Ålycke) succesivt digitaliseras fr o 
m 19 01 01. Med anledning av hävningen av avtalet med Tunstall AB 
kommer inte denna digitalisering att ske vid denna tidpunkt.  
Det analoga larmsystemet på Backen, Ågårdsbo och Ålycke levereras av 
Tunstall AB enligt annat avtal. Målet är att Tunstall ska leverera det analoga 
larmsystemet t o m 19 06 30 för att samtliga vård- och omsorgsboende 
framledes ska ha samma avtalsperiod. Målet är också att på sikt ha möjlighet 
att genomföra länsgemensamma upphandlingar inom området, då krävs 
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samma avtalsperioder som övriga kommuner i länet och att perioder 
harmonierar för både vård- och omsorgsbonde och för ordinärt boende.  
 
 
2018-11-14 beslutade Äldrenämnden (enligt §155 diarienummer 2018-
000222) att förlänga funktionsavtal gällande trygghetslarm för Backen, 
Ågårdsbo och Ålycke vård- och omsorgsboende för perioden 2019-01-01 – 
2019-06-30 enligt bifogad bilaga. Förvaltningschefen fick i uppdrag att 
teckna avtalet och paragrafen justerades omedelbart.  
Vid kontakt därefter med Tunstall AB visar det sig att en förlängning av 
befintligt avtal och villkor inte är möjligt då Tunstall AB har ett så kallat 
”lease-back” förhållande med ett finansbolag och nuvarande avtal (det avtal 
som var tänkt att förlängas) använder finansbolagets allmänna villkor. 
Tunstall vill därför inte förlänga befintliga avtal, utan teckna ett helt nytt 
avtal med samma innebörd som tidigare. 
Tunstall AB vill därför från 2019-01-01 teckna nytt avtal där Tunstall 
använder sig av sina egna allmänna villkor. Dessa villkor bidrar till att 
kommunen bland annat hamnar i ett sämre försäkringsmässigt läge. Men 
efter att kommunjurist Mathias Kågell har deltagit i förhandlingen avseende 
nionde punkten i Tunstalls allmänna villkor för abonnemang har nytt avtal 
arbetats fram, förhandlingarna tog sikte på att avtalet skulle vara 
tidsbegränsat.   
 
Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut (ÄN 181114 § 155). Äldrenämnden 
föreslås teckna bilagt avtal avseende trygghetslarm med Tunstall AB. 
Äldrenämnden föreslås delegera uppgiften till förvaltningschefen eller den 
denne sätter i sitt ställe samt att justera paragrafen omedelbart.  

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås teckna bilagt avtal avseende trygghetslarm med 
Tunstall AB. Äldrenämnden föreslås delegera uppgiften till 
förvaltningschefen eller den denne sätter i sitt ställe samt att justera 
paragrafen omedelbart.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 
Sune Håkansson (RP) yrkar att äldrenämnden beslutar att: 
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- äldrenämnden tecknar bilagt avtal avseende trygghetslarm med 
Tunstall AB. 

- delegera uppgiften till förvaltningschefen eller den denne sätter i sitt 
ställe. 

- förklara punkten omedelbart justerad. 
      

Propositionsordning 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande 
yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.   

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

- teckna bilagt avtal avseende trygghetslarm med Tunstall AB. 

- delegera uppgiften till förvaltningschefen eller den denne sätter i sitt 
ställe. 

- förklara paragrafen omedelbart justerad. 
________________ 
Bilaga 1: Dokument innehållande avtal, utrustningsbilaga och allmänna 
villkor. 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
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§ 178 Dnr 2018-000002 739 

Anslagsförbrukning november 2018 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschefen redovisar anslagsförbrukning till och med 30 november 
2018.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Ekonomienheten 
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§ 179 Dnr 2018-000134 739 

Lägesrapport avseende införande av IBIC, tid- och 
insatsregistrering samt ruttplanering i hemtjänsten 

Sammanfattning  
Handläggare föredrar lägesrapport. 

• Life care planering, används av omvårdnadspersonal i hemtjänsten 
för att bland annat avläsa kringtider. 

• Life care mobil omsorg, är ett mobilt verktyg som används för att 
göra ruttplanering, genomförandeplaner och dokumentation på plats. 

• Life care handläggare, är det program som används av handläggare 
för att göra utredningar. 

Syftet med verktygen är att ge brukaren hjälp efter behov, kvalitetssäkring, 
effektiv mätning och förbättrad arbetsmiljö. 
Samtliga tjänstemän är vid tiden för mötet utbildade i IBIC/Life care och har 
fått möjlighet att prova på Life care utövare.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), 
Agnetha Wildros (S) och Anders Lund (M). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
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§ 180 Dnr 2018-000234 730 

Förslag till beslut om ombyggnation av Ålycke vård- 
och omsorgsboende   
 

Sammanfattning  
Förvaltningschefen föredrar ärendet. 
Inga nya underlag har inkommit från Ronnebyhus AB i tid för att beredas 
inför detta sammanträde.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Bo 
Johansson (S) och Agnetha Wildros (S). 

Yrkanden 
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att ärendet ska återremitteras till 
extra sammanträde den 2018-12-19 kl. 09.00 med motiveringen att 
Ronnebyhus AB först idag den 2018-12-12 kl. 11.55 översänt handlingar till 
äldreförvaltningen. 
Anders Lund (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen i syfte 
att återkomma med kompletterande information och fördjupade 
bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna avseende 
ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende utifrån nya beräkningar 
från Ronnebyhus.  

Propositionsordning 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande 
yrkanden och finner att äldrenämnden bifaller Anders Lund (M) yrkande.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen i syfte 
att återkomma med kompletterande information och fördjupade 
bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna avseende 
ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende utifrån nya beräkningar 
från Ronnebyhus.  

Ärendet behandlas på extra sammanträde den 2018-12-19. 
________________ 
Exp: 
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Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(29) 

2018-12-12  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 181 Dnr 2018-000233 730 

Uppsägning av hyreskontrakt, Folkparksvägen 14 
(Parkdala) 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschefen föredrar ärendet muntligt. 
Något beslut i ärendet kan inte tas före beslut om ombyggnation av Ålycke 
vård- och omsorgsboende är taget.      

Yrkanden 
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att återremittera ärendet till 
äldrenämndens extra sammanträde den 2018-12-19.    

Propositionsordning 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande 
yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet till äldrenämndens 
sammanträde 2018-12-19. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
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§ 182 Dnr 2018-000190 730 

Förslag till beslut om taxor i äldreomsorgen 2019 
 

Sammanfattning  
Vid äldrenämndens sammanträde 2018-10-17 § 145 beslutades att föreslå 
kommunfullmäktige utifrån föreliggande tjänstemannaförslag att:   
 

1. Taxedokumentets utformning kvarstår likt innevarande år, vilket 
innebär avslag på de redaktionella textändringarna enligt bilaga 
”Förslag ny version författningssamling 2019”. 

2. Kostnaden för livsmedel knyts till prisbasbeloppet. 
3. Ingångsbeloppet, med anledning av andra punkten, fastställs till 1750 

kronor per månad för 2019 och räknas upp framledes utifrån 
prisbasbeloppet. 

4. Fastställa de nya avgifterna, vilka är justerade procentuellt utifrån 
nytt prisbasbelopp, enligt bilaga ”Förslag författningssamling 2019” 
samt att de ska träda i kraft från och med 2019-01-01 enligt bilaga till 
protokoll från 2018-10-17 § 145. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-12 § 477 att 
återremittera ärendet till äldrenämnden.  
 
Till dagens sammanträde föreligger två förslag: 
 
Förslag 1 är tjänstemannaförslag från tidigare nämnd och den version som 
ska gälla för 2019 enligt beslut  
I detta har ett skrivfel rättats gällande trygghetslarm samt att 
schablonkostnaderna för uppvärmning, driftskostnader och hushållsel är 
reviderade enligt PFS 2018:10. Även personuppgiftsombudet är reviderat till 
dataskyddsombud.  
 
Förslag 2 är uppdaterad efter inkomna uppgifter från äldrenämnden, genom 
Anders Lund. Revideringarna är grönmarkerade i dokumentet.  
 
Äldreförvaltningen har funderingar kring inkomsthämtningen om föreslag 2 
beslutas att anta. Detta då det innebär att den enskilde inte ska inkomma med 
kopia av deklarationen.     
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), 
Anders Lund (M), Börje Johansson (S), Susanne Petersson (C), Agnetha 
Wildros (S) och Carina Aulin (SD). 

Yrkanden 
Bo Johansson (S) yrkar bifall på förslag 2 med följande tillägg och 
förändringar:  

1. Sida 1 – ”avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån ändringar i 
prisbasbeloppet, liksom vid eventuella ändringar vad gäller lag om 
förbehållsbelopp. Äldrenämnden bestämmer datum för ändringen. 
Vill äldrenämnden ha andra ändringar skall ärendet hänskjutas till 
kommunfullmäktige.” 

2. Sida 2 – För år 2019 sätts månadskostnaden till 3179 kr och daglig 
lunch 48 kr. 

3. Sida 3 – Texten: ”För år 2018 beräknas kostnaden till 1880/ månad” 
ska finnas kvar i förslaget. 

 
Sune Håkansson (RP) yrkar bifall på förslag 2 med följande tillägg och 
förändringar: 

1. Formalia behöver förbättras och konsekvens bör genomsyra språkliga 
uttryck i texten. 

2. Sida 3 – minimibeloppet för TV-avgift stryks. 
3. Sida 3 – Rubriken ”Förbehållsbelopp” ändras till ”Förbehållsbelopp: 

kronor, år 2019”. 
4. Sida 4 – Till texten under Boendekostnad ska tilläggas: ”Aktuell hyra 

skall kunna styrkas”. 
5. Sida 6 – Under Dubbla boendekostnader skall tilläggas: 

”kompensation sker genom bidrag till den lägre av de två 
boendekostnaderna.” 

6. Sida 3 – Texten: ”För år 2018 beräknas kostnaden till 1880/ månad” 
ska finnas kvar i förslaget. 

 
Anders Lund (M) yrkar bifall på förslag 2 med följande tillägg och 
förändringar: 

1. Sida 5 – De tre sista styckena på sidan tas bort och ersätts av följande 
stycken:  
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”Uppgifter om allmän pension, änkepension, tjänstepension samt 
bostadstillägg inhämtas. Den enskilde informeras om detta. 
Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner och överskott av kapital 
lämnas av den enskilde genom kopia av senaste deklaration.” 

2. Sida 6 – Strykningen av första stycket tas bort och uttrycket 
”maxtaxa debiteras” byts ut mot ”maxtaxa ska debiteras”  

3 Sida 6 - Uttrycken ”inkomstuppgifter” och ”inkomster” byts ut mot 
”uppgifter”. 

4 Sida 8 – Tredje stycket stryks i sin helhet. 
      

Propositionsordning 1 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Bo Johanssons (S) 
första yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 2 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Bo Johanssons (S) 
andra yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.   

Propositionsordning 3 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Sune Håkanssons 
(RP) första yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 4 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Sune Håkanssons 
(RP) andra yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 5 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Sune Håkanssons 
(RP) tredje yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 6 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Sune Håkanssons 
(RP) fjärde yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 7 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Sune Håkanssons 
(RP) femte yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Propositionsordning 8 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Anders Lunds (M) 
första yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 9 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Anders Lunds (M) 
andra yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 10 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Anders Lunds (M) 
tredje yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 11 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Anders Lunds (M) 
fjärde yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 12 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Bo Johanssons (S) 
tredje yrkande om att förbehållsbeloppen på sida tre i förslag två fastställs i 
enlighet med röda siffror mot ordförandens eget yrkande att texten: ”För år 
2018 beräknas kostnaden till 1880/ månad” ska finnas kvar i förslaget., bifall 
mot avslag, och finner att äldrenämnden bifaller Bo Johanssons (S) yrkande.   

Beslut 

Äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslag 2 med 
följande ändringar och tillägg. 

- Sida 1 – ”avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån ändringar i 
prisbasbeloppet, liksom vid eventuella ändringar vad gäller lag om 
förbehållsbelopp. Äldrenämnden bestämmer datum för ändringen. 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Vill äldrenämnden ha andra ändringar skall ärendet hänskjutas till 
kommunfullmäktige. 

- Sida 2 – För år 2019 sätts månadskostnaden till 3179 kr och daglig 
lunch 48 kr. 

- Sida 3 – Förbehållsbeloppen fastställs i enlighet med röda siffror i 
förslaget.  

- Formalia i förslaget genomarbetas för att bli korrekt och enhetlig. 

- Sida 3 - Minimibeloppet för TV-avgift stryks. 

- Sida 3 – Rubriken ”Förbehållsbelopp” ändras till ”Förbehållsbelopp: 
kronor, år 2019”. 

- Sida 4 – Till texten under Boendekostnad tilläggs: ”Aktuell hyra skall 
kunna styrkas”. 

- Sida 5 – De tre sista styckena på sidan tas bort och ersätts av följande 
stycken:  

”Uppgifter om allmän pension, änkepension, tjänstepension samt 
bostadstillägg inhämtas. Den enskilde informeras om detta. 

Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner och överskott at kapital 
lämnas av den enskilde genom kopia av senaste deklaration.” 

- Sida 6 – Under Dubbla boendekostnader tilläggs: ”kompensation sker 
genom bidrag till den lägre av de två boendekostnaderna”. 

- Sida 6 – Strykning av första stycket tas bort och uttrycket ”maxtaxa 
debiteras” byts ut mot ”maxtaxa ska debiteras”. 

- Sida 6 – Uttrycken ”inkomstuppgifter” och ”inkomster” byts ut mot 
”uppgifter”. 

- Sida 8 – Tredje stycket stryks i sin helhet. 

Förslag 2, med samtliga ändringar och tillägg fastställs i enlighet med Bilaga 
5: Förslag 2 - reviderad  

Reservationer 
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Ordförande Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot ändringen på 
sida 3 – Förbehållsbelopp fastställs i enlighet med röda siffror i 
förslaget. 

 
________________ 
Bilaga 2: Ärende gällande taxorna 2019 
Bilaga 3: Förslag 1 
Bilaga 4: Förslag 2  
Bilaga 5: Förslag 2 - reviderad 
Exp: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
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§ 183 Dnr 2018-000232 730 

Redovisning av internkontroll 2018 
 

Sammanfattning  
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS 
2011:9 ska intern kontroll genomföras varje år som kvalitetssäkring av 
äldreförvaltningens verksamhet. 
 
2018 års internkontroller har genomförts av kvalitet- och 
verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt 
utvecklingssamordnare. 
Internkontrollplanen 2018 innehöll följande kontrollpunkter 

− Biståndsbeslut/Hemtjänst. Ingen väsentlig avvikelse. 

− Delegering och läkemedelshantering enl. SOSFS 1997:14 och 
2017:37. Väsentlig avvikelse finns.  
 

− Begränsningsåtgärder. Väsentlig avvikelse finns.    
 

− Daglig utevistelse på vård- och omsorgsboende. Väsentlig avvikelse 
finns.   
 

− Basal hygien SOSFS 2015:10. Väsentlig avvikelse finns.  
 

− Senior Alert. Ingen väsentlig avvikelse.  
 

På de kontrollpunkter som det finns väsentlig avvikelse finns förslag till 
åtgärder.  

 
Äldrenämnden föreslås anta internkontrollernas resultat till protokollet.    

Bedömning 
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS 
2011:9 ska intern kontroll genomföras varje år som kvalitetssäkring av 
äldreförvaltningens verksamhet.  
2018 års internkontroller enligt äldrenämndens beslut 2018-01-17 Dnr 2017-
000174 730  har genomförts av kvalitet- och verksamhetsutvecklare, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska samt utvecklingssamordnare. 
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Internkontrollplanen 2018 innehöll följande kontrollpunkter 

− Biståndsbeslut/ utfall hemtjänst – Insatser, verkställighet/utförande. 
Denna kontrollpunkt genomfördes genom att intervjuer med 
vårdtagare i det ordinära boendet och det resultatet jämfördes med 
biståndsbeslutet. Förslag till bedömning är att det inte är en väsentlig 
avvikelse och vi anser att insatserna utförs till belåtenhet.  

− Delegering och läkemedelshantering enl. SOSFS 1997:14 och 
2017:37 
-Läkemedelshantering i hemtjänst och vård- och omsorgsboende. 
Denna kontrollpunkt genomfördes genom kontroll av HSL-flik i 
omvårdnadspärmar. Förslag till bedömning är att det är en väsentlig 
avvikelse då vi anser att det är hög risk för att fel ska uppstå vid 
läkemedelshanteringen.  
 

− Begränsningsåtgärder – Följs föreskrift och rutin inom vård- och 
omsorgsboende. Denna kontrollpunkt genomfördes genom 
journalgranskning. Förslag till bedömning är att det är en väsentlig 
avvikelse då alla delar av processen inte genomförs.  

 
− Daglig utevistelse på vård- och omsorgsboende – erbjuds daglig 

utevistelse. Denna kontrollpunkt genomfördes genom intervjuer. 
Förslag till bedömning är att det är en väsentlig avvikelse då 
vårdtagarna inte erbjuds daglig utevistelse. 
 

− Basal hygien SOSFS 2015:10,  - Följs föreskrift och rutin i hemtjänst 
och vård- och omsorgsboende. Denna kontrollpunkt genomfördes 
genom observation. Förslag till bedömning är att det är en väsentlig 
avvikelse då föreskriften inte efterföljs.   

− Senior Alert - Teamsamverkan kring riskbedömningar på team 
möten. Denna kontrollpunkt genomfördes genom observation. 
Förslag till bedömning är att det inte är en väsentlig avvikelse och vi 
anser att alla team tar upp Senior Alert för riskbedömning. 

 
På de kontrollpunkter där det finns väsentlig avvikelse finns förslag till 
åtgärder som lämnas till respektive verksamhet som ansvarar för att 
åtgärdsplanen genomförs. 
 
Resultatet av internkontrollerna redovisas i sin helhet i bifogad rapport från 
Stratsys samt muntligt.   
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Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås anta internkontrollernas resultat till protokollet.     

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M) och Bo 
Johansson (S). 

Yrkanden 
Bo Johansson (S) yrkar att äldrenämnden noterar internkontrollernas resultat 
till protokollet med korrigeringen att kontrollmomentet 
biståndsbeslut/hemtjänst – väsentlig avvikelse ändras från Nej till Ja samt att 
kommunstyrelsen expedieras hela ärendet.   

Propositionsordning 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande 
yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.   

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera internkontrollernas resultat till protokollet 
med korrigeringen att kontrollmomentet biståndsbeslut/hemtjänst – väsentlig 
avvikelse ändras från Nej till Ja samt att kommunstyrelsen expedieras hela 
ärendet. 
________________ 
 
 
Bilaga 6: Rapport från Stratsys 
Bilaga 7: Internkontrollplan 2018 
Bilaga 8: Riskbedömningsmatris läkemedelshantering 
 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Kvalitet- och verksamhetsuvecklare 
Verksamhetschef för hemtjänst och HSL 
Verksamhetschef för vård- och omsorgsboende 
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Enhetschef för myndighetskontoret       
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§ 184 Dnr 2018-000201 730 

Information om planerade satsningar i välfärdsteknik 
med stöd av statsbidrag  
 

Sammanfattning  
Handläggare föredrar ärendet muntligt. 
Satsningar på välfärdsteknik är uppdelade enligt följande: 

- Enheter till särskilt boende. 
- Pilotprojekt av digital tillsyn ordinärt boende. 
- Life care planering och Life care mobil omsorg. 
- Digitala utbildningsverktyg – e-learning. 
- Life care medborgartjänst – registrering direkt via hemsidan. 
- Life care mobil hemsjukvård/LC HSL 

Ronneby kommun erhöll för 2018 statsbidrag för satsningar i välfärdsteknik, 
hela bidraget på 834 724 kr är utnyttjat.       

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Anders Lund (M) och Susanne Petersson (C). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
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§ 185 Dnr 2018-000236 739 

Information om arbetsmiljön vid Espegården 
 

Sammanfattning  
Verksamhetschefen föredrar ärendet muntligt. 
Under sommaren upplevdes problem i form av avloppslukt och tung luft som 
ledde till huvudvärk och allmän obehagskänsla hos de som vistats på 
boendet. 
I september uppkom ett problem med ett avloppsrör i källaren vilket 
felanmäldes hos kommunen. Försök till åtgärd gjordes i oktober, 
omklädningsrum stängdes då av för rengöring med starkt rengöringsmedel, 
duschar som inte används plomberades och rutiner gjordes för att handfat 
som inte används regelbundet ändå ska spolas flera gånger i veckan. 
Med start i september har all ventilation setts över och åtgärdats, den har 
även skruvats upp med 25 %.  
Mätning av mögel har gjorts och ingen mögel har kunnat konstateras, 
däremot har man haft ruttnande plantor som nu tagits bort. 
Företagshälsovården har ombett förvaltningen att använda alternativa kontor. 
Efter vidtagna åtgärder har man dock stannat kvar bortsett från ett kontor 
som legat nära källaren där luften upplevdes som extra dålig.     

Deltar i debatten 
I debatten deltar Bo Johansson (S) och Anders Lund (M). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
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§ 186 Dnr 2018-000003 739 

Delegationsbeslut 
 

Sammanfattning  
Följande delegationsbeslut återrapporteras under sammanträdet: 

- Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor, till detta 
protokoll bifogad bilaga 9. 

- Namnteckningsprov för beslutsattestant eller ersättare, till detta 
protokoll bifogad bilaga 10. 

- Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar, till detta 
protokoll bifogad bilaga 11. 

- Attestantslista äldrenämnden 2018-12-01, till detta protokoll bifogad 
bilaga 12. 

- Attestantslista äldrenämnden 2018-12-03, till detta protokoll bifogad 
bilaga 13. 

      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera de återrapporterade delegationsbesluten till 
protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
Lena Tingdal, ekonomihandläggare 
 



 

Äldrenämnden 
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§ 187 Dnr 2018-000004 739 

Aktuellt i verksamheten 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschefen informerar om aktuellt i verksamheten. 

- Verksamhetschef Helen Ahlberg har sagt upp sig och gör sin sista 
arbetsdag i slutet av mars 2019. 

- Annandag jul kommer i år att bemannas av ett flertal funktioner i 
förvaltningen under fyra timmar för att möta gällande lagstiftning. 

- Cirka tio personer står i kö till särskilt boende, sju av dessa har 
erbjudits plats, en person står i kö till demensboende. 

 
Anders Lund (M) ställer en fråga om förvaltningen använder sig av 
närhetsprincipen i de fall brukare ställs i kö flera gånger efter varandra. 
Förvaltningschefen svarar att så sker i de fall brukaren inte har egna 
önskemål och hänvisar till IVO.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Agnetha Wildros (S), 
Börje Johansson (S), Bo Johansson (S) och Anders Lund (M). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
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§ 188 Dnr 2018-000005 739 

Information om kurser, konferenser m.m. 
 

Sammanfattning  
Bo Johansson (S) sammanfattar föregående veckas konferens på Ronneby 
Brunn där Bo Johansson (S), Johannes Chen (-) och Laila Andersson (L) 
närvarade.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar Anders Lund (M), Bo Johansson (S) och Johannes Chen (-) 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
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§ 189 Dnr 2018-000006 739 

Skrivelser, cirkulär m.m. 
 

Sammanfattning  
Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. under sammanträdet:  

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-12-04 § 387, ”Direktiv 
och tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2019 samt 
arbete med budget 2020-2021 plan 2022-2023”. 

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-10-31 § 266, 
”Anmälan om medborgarförslag – Utbildning av hemtjänstpersonal i 
HLR och utrusta hemtjänstfördon med hjärtstartare”. 

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-10-31 § 272, 
”Delårsrapport 2018-08-31 för Ronneby kommun”. 

- Ansökan om förändring för HS hemtjänst. 
- Cirkulär 18:47 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

”Budgetproposition för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018”. 
- Cirkulär 18:49 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

”Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med avtal 
knutna till konsumentprisindex, KPI”. 

- Biståndsbeslut för perioden 2018-01-01 till 2018-11-30. 
- Hemtjänsttimmar i ordinärt boende 2007-2018.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Bo Johansson (S) och Johannes Chen (-). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
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§ 190 Dnr 2018-000007 739 

Övriga frågor 
 

Sammanfattning  
Johannes Chen (-) ställer en fråga om HLR-utbildningen är obligatorisk 
inom äldreförvaltningen och om hjärtstartare finns tillgängligt på 
kommunens boenden. Förvaltningschefen svarar att något slutgiltigt beslut 
inte är tagit i dessa frågor. 
Bo Johansson (S) ställer en fråga om varför LOV-företaget HS Hemtjänst 
inte behöver göra en ny ansökan när man går ner till att ägna sig åt enbart 
städ och tvätt. Förvaltningschefen svarar att denna möjlighet finns i en 
skrivelse i förfrågningsunderlaget.    

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Johannes Chen (-), Bo 
Johansson (S), Susanne Petersson (C), Anders Lund (M), och Sylvia 
Edwinsson (MP). 

Yrkanden 
Bo Johansson (S) yrkar att ärendelista från Stratsys presenteras på 
extrasammanträdet 2018-12-19.       

Propositionsordning 
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande 
yrkande och finner att äldrenämnden beslutar detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ärendelista från Stratsys ska presenteras på 
extrasammanträdet 2018-12-19 samt att informationen ska noteras till 
protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Äldreförvaltningen 
 



KitaXa {

Avtal för abonnemang B

Avtalsdag 2019-01-01 Avtalsnummer HA108101

Härmed träffas avtal om Trygghetsabonnemang av Tunstalls utrustning.

Avtalet består clels av nedanstående överenskommelse, Allmänna villkoren fÖr abonnernang Bilaga l-, samt utrustning

enligt specifikation i Bilaga 2 (bifogas avtalet). De allmänna villkoren som bifogas ibilaga 1" ärtillämpliga ide delar de

inte strider mot avtalet.
överenskommelsen innebär att Tunstall AB ska fortsätta leverera befintliga Accent internsystem till tre vård- och

omsorgsboenden i Ronneby kommun - Backen, Ågårdsbo och Ålycke.

Första leveransdatum 2019-01-01

Avralstid och abonnemangsPeriod

Avtalet gäller från och med avtalsdagen 2019-01-01 och till 2019-06-30'

Därefter avslutas avtalet.
Detta awal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt

Ort Höganäs

Datum 2018-12-A7

Tunstall AB

Ort Ronneby

Datum

Ronneby kommun

Underskrift

Göran Bengtsson
Namnförtydligande

Underskrift

ll,'

.fl)
lr"

Leverantör 0rg. nummer Kund Org. nummer

Tunstall AB s56135-1 197 Ronneby kommun 212000-0837

Adress Adress

Box 9028 Fa ktu rascan ning

Postnummer 0rt Postnumme:' Ort

200 39 Malmö 372 BO Ronneby

Vår referens Telefonnummer Er referens + referenskod Telefonnummer

Göran Bengtsson +46 42-164284 Pernilla Haraldsson ref
71 4500

a457-618426

Leveransadress Priser

Ronneby kommun Löpande abonnemangsavgift:
Ågårdsbo SEK 9 498 per månad

Backen SEK 7 800 per månad

Ålycke SEK 7 844 per månad

Namnförtvdligande



Tunstall
Enabling independent living

Ronneby Kommun

372 80 Ronneby

Datum: 2018-1,0-11

fr referens: Maria Sevestedt

Materialspec på abonnemangsavtal HA108101

Bilaga 2 till avtal HA108101.

Befitligt material Accent lP med tillhörande Cobs utrustning på boendena Ågårdsbo, Backen och Ålycke innefattas i

a bonnemangsavtalet.

Tillbehör ingår ej

Med vånlig hälsning,
<'*'-_.*..,

Göran Bengtsson

Tunstall AB

il
Tunstall AB, Agnesfridsvägen 113, 212 37 Malmö



Tunstall Allmänna villkor för abonnemang B

1 Definitioner
Avtålstbnnuläret

Kurrden
Klrndavtalct
Ordinaric trbetstid

Tunstall
-lån$temå

I)et dokument som angcr Kundcnsnamn,
priser i nonrinella tal. etc., lill vilkct
dessa allmåuru villkor är en bilaga.
Kiiparcn av'ljånsrerna
A\tålstbrmulairet och dess bilagor
Vardagar 7.30- I 6.00. I begreppct vada-
gar innetä{tas ej lördagar och ej hetler
arbetsfria dagar såsom t.ex. midsonrnrar-
alion, julåaton och rr_\ärsrltorr
'furstall Å8.
Ife tianster som ånges i Ävtåls-
I'ormulärct.
Ävscs dcn utrustrring som anges i Avtals-
lbnnrilåirct och i tsilaga2. siuilt dcn (tvnga ut-
rusluing som scnare bestalls i enligiret
nted purrkt 2 i ncdanstående allnrånna
villkor

4. Nödvändiga åtgärder av kunden, m m

4.1 Kundens vård och ansvar ftir utrustningrn
Kundcn skall y,il vårdå utrustxillgen och skydda den mot åverkan och
tillgrcpp.

Fiir dcl täll att utrustningerr skulle skadas på grurrd av tillgrepp,
fulaktigt hamdhavandc, åvcrkan cllcr annau ovarsmhct ay användren
debiteras Kunden ör reparfltion och utbyte enligt vid var tid gällande
prislista. Orn rcparationskostnadcma hr hölrc ån åtcrståcrrdc abonnc-
mangsalgilter kan parterna överelskomrna om alt utrustningen byts
ut lill n)'utaustnjnq av senaste nrodell sarntidigl sonr abonrremanget
l'iirlångs med n.v abonnemangsperiod molsva[mde den i Kundavtalet
angivna minsta abomcmimgspcriodcn. Om Kunrlavttlct sflgts upp före
rcparationstilllällct lakturcras åtcrslåcndc abonncmmgsavgiticr och
abonnemangei upphör särvitt avser den berördit utrustningen.

För det fall atl iltrustningcn skullc törloras dcbireras åtcrståcndc
abottnemangsavgrlier sanrt ytterligdc cn årsavgill urcn dock aldrig ntcr
iin fiirsäljningspris liir ny utrrrsIriug- []\,cutuell ersiithringsutruslnirlg
beraktas sorn nytt abonncnrang.

4,2 Övriga åtgårdcr
Fdr att Tjånstema {på platsen service vid läsi rnonterad urrustning)
skall kunna tillhandahållas på avscrt sett kråvs atr Kunden vidrsgit
nedanstående åtgårder

Kunden skall snarast undonätta'llnstall om angiven kontaktperson
ersatls aY annan pcrsolt.

Kundcn lårnnar'l utrstall tiitt tillträdc til I arlnggning tiir scn'icc-och
rcpilrationsIrbete undel ordinarre arbetstid

Kunden lillhandahilller koshtadsliitt sädan erlordcrlig hjälppersonal
sonr eribrdras vid scrvicc- oclr rcprrationsartretena, sanlt personal sonr
kan erlbrdrm med hrnsyn till beståmnrelser om arbeunkldd och antlra
säkerhctsliircskri ller

Kurden ansvarar l'ör alt lokalcrnl belinner sig i sådrm( skick an hin-
der c-j förcUggcr liir arlrc[enus nomrala utftirandc sanrt lillhandahållcr
crtbrderliga godkända stcgar och arbetsstillningar

5. Priser och betalningsvillkor

5.1 Priser
Abonnemangsprisct regleras iirsvis enligt SCBS arbcskostnadsin-dex
lör arbctarc, SNI 2tl-15 nled augusti sonr bromånad. Vid utbytc av
utrustning och törlångning ?t! ähonrem&ngstilltället enligt punkt 4. I

iustcras abonnernangsavgiften fdr den berörda ulrustningerr till rlcn
avgift sonr Tunstall allmrint tilliimpar vid utbytcstillftillct

ÄboruemangsaYgift ulgår liän leveransdagcn.

Sanrrliga priscr är angiyna exkltrsive mcrvårdesskatt och artlra
evenluella lillkommande ollbntliga aygilicr och skatter.

5,2 Sårskild avgittvid oriktig rcklamation
Om utrustning sälrds in till Tunslall lbr reparal.ion nen vid provning
visar sig vara felfri äger'funstall rätt att dcbitcra Kundcn 500 kronor
lbr irakt och tirnktionsprovrring

5.J llctalningrlehdröjsmålsränta
Betalning skall varaTunstall tillhanda inun 3o dagar fiilrr ulllrdandc nv
fakluro. Abtnnernangsavgiften lakturcras löpande halvårsvis i fairskott,

varvid dcn första fakturcringcu dock endast avser tid lranr till nåsta

kalenderhalviusskitlc.'llänster sonr cj ingirr i atronne-mangsavgi{lcn

men sonl ultörs av litrKtall (punkl 3.1) och övriga bctalningar enligt
pur*t 4. I läktureras i cliclskott.

Vid tiirsenad betalning debitcras dröjsmålsrånta nrcd 20 % på

årsbasis srunt algifl enligl lag (SFS 1981:739) for evenruella bctal-
ningspårrinnclser

(.ltnrstning

2. Anbud och bindande avtal; Utökning av
abonnemang
Bindandc avtal nrellan Kunden och Tunstall uppkonrmer först nlir
Avtalslbnlruläret undcrtccknais av båda parter: Anbrrd sonr låmnals av

Turstall desstörirrnan inncbär ctt åtagande av'funstall alt ingå Kundavtal
nred Kufiden. Om annat intc angivits, tsallsr ert anbud ]0 kalcndcrdagar
fiån ul.lärdandet av anbudcl. Anbud går ej att övcrlaita.

C)m Kundcn rinskirrytterligffc utrustnrng. kan Kundcn rncd hainvis-

ningtillrlettaKundavtaleflerli.igahos lirnstallonrsådantrtrustningkarl
lcvereras och r sii lirll niir sarn{ aktuclla kostnadcr Orr partcLna kan cnas

lämnar'l-unsrall en orderbckdtlelsc mcd angivande av dett0 Kundlvtal
ar.lalsnunnrcr sonr då blir cn intcgrcrad dcl av dctta Kundavtal, såvida
in[e Krndeu reklamerar inon trc (3) arbetsdagår

l;ör tillåggsbestrillningar i cnlighet nrcd ovanstående stvcke krn gålla

krav på rn inimivolymcr Sådana minim ivolyrncr angcs av 'funstall ttån
tid till annan

3. Tjänster och utrustning omfattade av
abonnemanget

3-t Onrfåtlning
Ahonncmangct omlhftar:
a. tillgång till dcn utrustning som angcs i Avtalslbrmulärct,
b. installåtion av fhst mnrtcrad utrustning.
c rcparfltioner och scrvtcc pä utrustnirrgcn.
d rel)aration öclVellcr bytc av upplar.ldningsbrua battcricr ingäcndc i

dcrr abonncrude u!ruslningcn .

e. byte av battcricr r larmknappa(
t. elsåttningsutnlstning vid reparåtion (vid l-cl på utrustningen där

utruslningerl behövcr såndas in till Tunst:rll- tillhandahållcr
Tttrstall ersä(tlingsutruslning sotn rrsirtter den ur

sprungligir utrusLningen tbr restcranrle tiil aY Kundavl.alet).

.^bonncnranget olnlättar iote (onl annal iite skrillligcn avlåla(s):
ä. reparationgr av utrustning sdtr orsakats av tblaktigt hzurdharttrrdc.

äverkan eller ovarsanthet-

b. installation av annarl fast monlerad utrustntng,

c. kostnader hr icke uppladdnillgsbårn battencr.

d. teleliirbindelser

3.2 Tid och plats
Irel kan anmälas till Tunslall dygnet runt, året runl

Vid fel pi abonncrad uirustning insändcs utruslningen till etl av
'funstall angivet serviccställc. fast m()nterad utnlslrling reparcras pä

plaLs

{Jtbytesutrustning skickas ut norrnalt inom tre arbclsdagar fråtr moG

tagande a\/ dcn lclakriga utrustrringeD Vid l'ast montcrad utrustning
(lamlmottagningsutrusming) påb(triN Ielavhjalpnirg nortnalt inou I 0

timmar {av nonnal arbetstid) orn ånnat illtc:ivtalåts.

.$



6. lmmateriellegendom; Licensvillkor
lnget i de{tr Kundavul medliir någon överlåtelse av ellcr rått lbr Kun-
den ätt anvåtrdlr Turstall irnrnateriella rånighctcr (patcnt, upphovsråt|.,

varunrårkcn, etc-) på ånnat sä{.t än en rätt fdr Anvåndaren att mvända
den utrustning som abonnerals på avsett sätt

Utrustningen innehåller viss mlukvara. Kunden erhållcr en icke-
exkluiv nyttjarderätt till dc programprodukcr som ingår i Utrustningen
1ör den tid son abonuernangct varar Köparen erhåller inte på grund

av rlcttn avtal någon annan råt1, såsom äBanderatt eller upphovsrätt
till desså progranrprodukter. NyttiänderåtteR iurelartar endast cn rått
att nytl..ia progranrprodukterna inkluderade i Lltmstningcn Lrr avsedd

anvåndning.
Kundcn iigcr inte rått att kopierl förzlndra eller dekonrpilcra de

i l.Jtn:stningen ingäendc programprodukteme. Kundcn åger inte rått
att upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat såu låtä annan

årr Kunden eller Anvåndarcn disponera eller fort'oga ö\,cr progranr-
produktcma.

7. Äganderättsförbehåll och rätt att köpa ut utrustning
Dcn abonncradc utrustrringen tir under hela abonnerilalgstidcn Tunstalls

egendom och iirr cj övcrlåtas- upplåtas" pantsåttas eller på mnal sått
låmna Kuudcns besittning. Vid avtalslidens slut skall utrustningen
återlåmnas såvida intc Kunden våljer att kopä utrustningcn cnligt
t'öljande stycke.

Kunden åger r'Ätt al.t nir som hclst under abonnentanesperitrden kirpa

ut den abonnerade ulnrslningen nrot en koslnad av återståcnde abon-
nenrangsnvgifter sanrt ytterligärc cn årsavgilt. Vid sådant utkiip gäller
inga garantier avscendc utrustningens skick och funktion men Kundcn

ager ratt att tcckna ct undcrhållsailal.

L Ansvar

tl.l Ansvsroch ånsv{rsbcgrånsning
Vid I'el på utrustnrrrgcn under aborncmangstideu kotnmer-l utrstall utan

ävgil'[ ltt rcparcra ulruslnirrgcn clltr tillstålla Kundcn utt:yesutrusttlitlS
I den nrån'furstall intc kan stiilln htngerandc utrustning till Kundens

ftirlogandc inorn tid sonr angcs i detta Kundavtal, ägcr Kunden rett

till skålig nedsåttuing av abonncrnatgsavgilicn lör tid då fungcrande

utrustniig soknats. Därutaiver har Turrstall inget ansvar för skador

som kan uppkonrrrra (exempelvis drrrkta cllcr indirckta pcrson- och

sakskatlor cller retra ftinniigenhetsskador) såvida-l-unslall inte t'or{ärit

grovt vårdslöst eller uppsritl igcn.
Tunstall zursvarar inte f'ör lrur de åtgårder som ftiranlcds av ftjrrnedlal

larm ellcr rneddelande utfitrs och. Kunden skall hålla l'unstall skades-

löst för krav som kan riklas mot'l\nstall baserade på sirdanå ätgärder

Tuxtall påtar sig inget änsvff för teleförbindelser.

li.2 Force Majcure
Part är belriad liån påfiiljd for underlåtcnhet an lullgöra viss lorpliktelse

enligt dctta Kundavtal om underlätcnheten har sin gnlnd i onlstimdighe-

ter soln liggcr utani'ör partcns kontroll och som hindrar cllcr allvarligt

l'orsvårr fullgörandr't av rvtalad lörpliktelse, Så snan hindret undånriiits

skall dock lörpliktclscn åter iullgörm på avtalat sätt.

Sorn betiiandc omsmrrdighct skall anscs erempclvis sådana l'el ellcr

brister i nätverksopcrfttörenras lcverans av tjånstcr till Turstall. vilkå

inte förorsakats eller föranletls av 'funstall. arbetskonfiikt, eldsvåtla,

övcrsvämninS, anran lratrukataslroi lälrgre åvbrott i elkralifiirsöqi-
ningen szunt f'el cller försening at undcrlev€rantör, sonl itlrorsakats itY

beliiande onrstand i ghcter.

9. Avtalets giltighetstid och abonnemangsperiod

9,1 Giltigheistid och abonnctnangsptriod m m

Detttr Kundavtal gåller från och nred avtalsdagen (ellcr. onr så skelL' den

tlag som angivils iArtalslbmulärct) och tillsvidare. lvled undantag l'or

vad sonr gäller fbr rninsta abonnetnangsperiod, kan Kundavlalet sägas

upp med sex månaders uppsägningstid Orn del finns utnlsuring vils
rnins[zr abonncmångstid {-sc nåisttttljande slycket) ånnu intc lÖpt ul, skall

dock dctta Kundavtal fortsåtu att gålla fÖr sådzur utrustnirg till dcss

den minsta abontremanBsti(ien liipt ut-

F<ir varje utrustning gällcr en nrlllsta itbonncmangspcriod. Yilken

anges i Avtalslbnttulårct. lJnder dcntra pertocl kan abonuctlangct intc

sågas upp såvida lnte Tunstall i det enskilda t'allet sanrtycker. Når minsta
atronncmangspcriodcn löpt u1, ktrn Kunden antingen lbnsålta abonne-
marget sont då gällcr tillsvidare rnerl sex mån.1ders uppsägningstid eller,
under törutsåttuing att uppsäBningstiden onr scx m:inadcr iakttagits,
återlånrna dcn bcrörda utrustningcn,

Pan ager räil. att omcdelbart sAga upp detta Kundåvtal i l'örlid om:

a andm pårteu i läscntlig nrån brutit mot detta Kundavlal och

inte vidtagit rattelse inorn skälig tid, dock högst 30 dagr, efter
skrilllig anmaning innchållaldc upplysnirrg om att part avser att
hiiva, eller

b. andra panen bcfinncr sig på obestånd eller det finns skålig
mledning att autagä att sådånt otrestfuid törcliggcr.

FOr det fall Tunstall avlalsenligt säger upp Kundavtalcl med omcdcl-
bar verkan. ägcrTlnstall rätt iill utfåcndc av återstående avgifter som

skall betalas enligt Kundavtalet diskonterat till nuvärdc vid dagcn i'ör

harning cfter riksbankcns vid samma tid gållandu diskonto. För det fall
att Kunden avtalsenligt såger upp Kundavtålet mcd omcdclbar verkan,
upphdr Kundcns skyldighet att erläggä avgiftcr litr'lånsteffa.

9-2 lltbytrav utrustningvid fiirlängning
Kunden kan niir som hclst cllcr att dcn ntinsta abonnenrarrgspcriodcn
löpt ut- begår.1 atl bcrtlrd utrustning byLs ut mot ny utrustning av scnistc
rnOdell. For sådan n-y !truslning gåller cir mirsta abonncmangsporiod
sotrr motsvarar den som anges i Avtnlsformulåret Partcma kan dock
skrililigcn svtnlä öm annan nrinsta abonnemangsperiod. Utbytet av

utrusmin8en sker sir snm Kunden levercrirr in utrustningcr till ett av
'I'urstall mgivet ssnicestöllc.

10. Tillämplig lag och Wister
Svensk lag skall tillämpås pd dctta Kundavtal. Tvist angåcndc
tolkningen, tillkomsten eller tilllimpningcn av detta Kundavtal cl-
lcr dårur harliyrandc rdtlslörhaillanden skall slruligt avgöras genom
skiljclbrtarandc cnligl den vid tvistcns uppkomst giillande lagcn orn

sk i ljemiin. Skil iet'örfarumlct skrl t htil las i Stockhohn.
Klar och ti:r-lullcn penningfbrdran kan dock g0res gaillandc i alllniirl

domstol cller hos exekutiv uryndighet.

11. Övrigt

ll.t l-ullståndigt åvtål och iindringår
Detla avlal innehåller sanrtliga mellan purterrra övercnskofirna åvtals-
villkor avseende abron[cmmget av utrustningen och crsälter lidigarc
eventuella overenskomnrelser cläronr. Ändriuga och tillägg till åvta-

let skall vara skrittliga och rnderteclrnirdc av båda partcr tör at1 åga

giltighet.

ll.2 (herlåtelse

Part {år intc överlålr sm8 riittiglrct0r och sklldigheter enligt detta Kund'
avtal till tredie pärl utan den andru partens samtycke. Sådant sam\'ckc

skall inte oskåligcn undanhål las. Tunstall iigcr dock överlåta avtalet till
annat holag inorn'Iunstall-kottcernen.

([
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KOMMUN
Datum

2018-12-07

Äldreförvaltningen
Maria Sevestedt, 0457-6 17796
maria. sevestedt@ron neby. se

Ärende gällande taxor i Äldreomsorgen 2019

Förslag l. åir tjänstemannaftirslag fran tidigare nämnd och den version som
ska gälla ftir 2019 enligt beslut
I detta har ett skrivfel rättats gällande trygghetslarm samt att
schablonkostnaderna ftir uppvärmning, drift skostnader och hushållsel åir

reviderade enligt PFS 2018:10. Även personuppgiftsombudet är reviderat till
dataskyddsombud.

Förslag 2 åir uppdaterad efter inkomna uppgifter fran äldrenåimnden, genom
Anders Lund. Revideringarna är grönmarkerade i dokumentet.

Äldreftirvaltningen har funderingar kring inkomsthåimtningen om ftireslag 2
beslutas att arfia. Detta då det innebåir att den enskilde inte ska inkomma med
kopia av deklarationen.

Ronneby kommun

Posladress

Hemsida

www.ronneby.se

Besöksadress

Stadshuset
Karlshamnsvägen 4

Telefon

0457-61 80 00 vx

E-post

stadshuset@ronneby.se

Fax Organisationsnr

212000-0837

372 80 Ronneby

0457-61 87 34
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KOilMUN

Utgivare: Äldreftirvaltningen
Gäller från: 2019-01-01
Antagen KF: 2018-04-26 g 90

AVGIFTER TNOM ÄI.OREON4SORGEN 4+82019

Avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet. Beslut om den årliga
justeringen fattas av Äldrenämnden (Äw. ÄN beslutar ner den årtiga justeringen ska
göras.

Du som behöver hjälp i din vardag kan ansöka om stöd från Äldreftlrvaltningen. Du ansöker
hos kommunens biståndshandläggare. Det är ditt aktuella behov som ligger till grund ftr be-
dömning av vad du har rätt att fii hjälp med.

Avgifter

Avgift debiteras med 456t'e 160 kr/timme och ftir inte överstiga maxtaxa 4442089 kr/månad
eller 90 %o av avgiftsutrymmet.
Debiterad kostnad lor mat och hyra betraktas inte som avgift och räknas därfor inte in i
maxavgiften

Avgift utgår fiir fiiljande

Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende
Avgift for vård vid korttidsvi stelse/växelvård
Trygghetslarm
Leveransavgift ft r matdistribution
Dagvårdsavgift

Hemtjänstavgift debiteras from den dag man erhåller hemtjänst. Om insatser endast ges en
gång varannan vecka så debiteras hel eller halv avgift forsta månaden, beroende på när ft)rsta
insatsen ges.

Reducering av avgiften sker fran ftirsta dagen vid sjukhusvistelse och vid foranmält uppehåll
av hemtjänst om hemtjänstinsatser skulle ha utfiirts under denna period.

Hemtjänst fiir makar/sambos:

i
@
Registrerade partners jämställs med makar



RONNEBY KOMMTJN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Alla kostnader ftir måltider beslutas av kostenheten/Kommunfullmäktige, ftir år t0l8
2019 gäller nedanstående kostnader.

Mat på särskilt boende:

På särskilt boende kan två olika matabonnemang tecknas.
Abonnemang l: Här ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmåI.
För år 2018 är månadskostnaden 3 100:- (365 dagar *102: -/ l2).
Abonneman g 2: Daglig lunch ä 47 :-

Den som är självständig i sin mathållning kan välja bort matabonnemang. Då finns möjlighet-
en att äta lunch i boendets matsal.
På demensboende gäller enbart abonnemang 1.

Reducering av avgiften sker från fiirsta dagen vid sjukhusvistelse och vid floranmält uppehåll
både av hemtjänst och matabonnemang.
På Backens särskilda boende kan endast matabonnemang 2 tecknas.

Gäster som har biståndsbeslut betalar 47: - for huvudmålet.

Avgift vid matdistribution
Pris per lunch är 47:-,levercnsavgift tillkommer med l0: - per portion.

Specificering av övriga avgifter:

Trygghetslarm i ordinärt boende
Avgift 25+-259,5 kr per månad
Har make/maka en extra larmknapp är kostnaden +++50- 103,50 kr per månad

På särskilt boende ingår larmavgiften i hemdänstavgiften.

Dagvårdsavgift
Avgiften är ?5:50-i 26 kr per dag ftr resor till och från dagvården.
Kostnad ör mat tillkommer, frukost 2l:50:-, lunch 47:00 ;-, totalt 68.50 -ldag.

Korttidsvistelse/växelvård
Vid korttidsvistelse/växelvård betalar man kostnaden for mat, vilket inte utgör en avgift.
Matkostnad totalt 102: -ldygn, i detta ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmåI.

2



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp + den faktiska boendekostnaden.
Minimibeloppet är fastställt till en tolftedel av 135,46 % av prisbasbeloppet lor ensamstå-
ende och en tolftedel av 114,46 o/o ft)r sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader fiir ftiljande poster:
Livsmedel Dagstidning Hemlorsäkring
Kläder och skor Telefon Öppen hälso/sjukvård
Hygien Tv-avgift Tandvård
Fritid Hushållsel Läkemedel

Förbrukningsvaror
Möbler
Husgeråd
Resor

Kostnaden for livsmedel (råvaror) beräknas årligen av konsumentverket med utgångspunkt
från vad som är aff betrakta som skäliga levnadskostnader (enligt konsumentverkets beräk-
ning for aktuellt år).

För år 2018 beräknas kest*aden till 1880 /manad,

Förbehållsbelopp
Ensamstående

65 år och äldre 5116 5249

19-64är #59 5774

Makar/sambo

4144 4435person :868e 8870 tillsammans

4144 4879 person : 9488 9758 tillsammans

* Förbehållsbeloppetjusteras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet.

Höjning av ftirbehållsbeloppet
Under vissa ftirutsättningar kan ftjrbehållsbeloppet fastställas till ett högre belopp om den
enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel.
Behovet skall vara varaktigt och utgångspunkten skall vara att merkostnaden uppgår till minst
200; - i månaden.
Omständigheter som ger rätt till förhöjt ftirbehållsbelopp är:
. Fördyrade kostnader fiir mat, utifrån konsumentverkets beräkningar, när man har regel-

bunden matdistribution, regelbundet köper maten i särskilda boende eller om man ge-
nom biståndsbeslut regelbundet äter på dagcentraler eller servicehus.

. Fördyrade reskostnader (t.ex arbets- eller sjukresor)
r Kostnad ftlr god man
o Underhållsskyldighet ft)r barn
. Övrigt efter individuell prövning

aJ

Om de extra kostnadema ersätts på annat sätt höjs inte ftirbehållsbeloppet
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RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Sänkning av ftirbehållsbeloppet.

För den som bor på särskilt boende och har TV i lägenheten eller har tillgång till TV i gemen-
samhetsutrymme, sänks lorbehållsbeloppet med den summa som motsvarar +V-t+ensavgift€n
@avgiftenftjrtvochradio(enligttvochradioavgiftenfiiraktuelltår)

Beräkning av avgifter.

Formel för beräkning av avgiftsutrymmet:

Nettoinkomster (: inkomster efter skatt)
+ Bostadstillägg/bidrag

- Förbehållsbelopp

- Boendekostnad

: Avgiftsutrymme

Om avgiftsutrymmet blir 0:- eller visar på ett underskott
(: negativt avgiftsutrymme) så debiteras inga avgifter.

.Om den enskilde inte når upp till det forbehållsbelopp som anges i lagen, kan han/hon efter
ansökan fii rätten till ftrsödningsstöd enligt socialtjänstlagen prövad.

Avgiftsutrymmet räknas normalt om en gång varje år samt när det sker forändringar av aktu-
ella inkomster, boendekostnader, hemtjänstnivå eller av lorbehållsbeloppets storlek.
Förändringarna skal I v ara av varaktig karaktär.

Den enskilde eller dess ombud är skyldigt att lämna upplysningar om sådana varaktiga for-
ändringar som kan påverka avgiftsutrymmet.

Boendekostnader

Bostadstillägg (BTP och SBTP) samt bostadsbidrag (BoB) räknas som inkomst.
Den enskilde eller dess ombud skall upplysas om möjligheten att söka detta.
Hjälp med ansökan skall kunna erhållas.

siirskilt beende,

Boendekostnader i egen fastighet beräknas enligt gällande regler ftir bostadstillägg fiir
pensionärer (BTP)

4



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Fastighetsavgiften utgör en del av boendekostnaden och beräknas enligt skatteverkets regler
Vid beräkning tas skuldräntor på fastigheten endast upp med 70 oÄ av sitt värde.

År2Ol$2019: Uppvärmning 168:- 157/ kvm
År 2el$2019: Driftskostnader 208- 227 / lkvm
Driftskostnader: vatten och avlopp, sophämtning, underhåll och forsäkringar.

Där BTP-schablonen inte täcker faktiska uppvärmningskostnader (värme inkl. varmvatten)
godkänns faktiska kostnader mot uppvisande av verifikation.

Hyrd bostad
Om hushållsel ingår i hyran skall avdrag på boendekostnaden göras med
+7 4,57 :-/kvm bostadsyta och månad. Dock högst 50e 548:-/månad.

Inkomster

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

A) skattepliktiga inkomster samt

B) Ej skattepliktiga inkomster av:
r Utländska inkomster (t.ex pensioner eller invalidfiirmåner)
o Studiebidrag (bidragsdelen)
o Stipendier till den del som överstiger 3 000:-/månad
. Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag, särskilt vuxenstöd)
. Underhållsbidrag fiir vuxna
. Familjebidrag
. Äldreftirsörjningsstöd

C) Följande räknas också som inkomst:
o Bostadstillägg ftir pensionärer (BTP)
o Särskilt bostadstillägg ftir pensionärer (SBTP)
o Bostadsbidrag till barnfamiljer (BoB).

Inkomsthämtning:
Uppgifter om allmänna pensioner, äldreftrsörjningsstöd och bostadstillägg hämtas från
Pensionsmyndigheten. Den enskilde skall informeras om detta.

Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner, andra aktuella inkomster och över/underskott
av kapital lämnas av den enskilde genom kopia av senaste deklarationen.

överskott av kapital skall gälla ftir året ftire det år for vilket hemtjänstavgiften beräknas.
En gång om året sker en allmän omprövning av avgiftema med tillämpning av ändrade bas-
belopp, skattebestämmelser, inkomst och formögenhetsuppgifter.

5



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Om den enskilde trots påminnelse ej lämnar in aktuella inkomstuppgifter kommer beslut om
avgiftsutrymme att fattas utan hänsyn till individuella uppgifter. Deffa innebär att ingen hän-
syn till inkomster tas och maxtaxa debiteras.

Beträffande egna ft)retagare och andra ft)r vilka det är svårt att beräkna årsinkomst, så skall
man ta hänsyn till den örvärvsinkomst den enskilde kan antas komma att fii under de närm-
aste 12 månaderna, lordelade med lika belopp per månad.
Debitering

Debitering sker en månad i efterskott, med undantag av hyror som debiteras i forskott.
Förfallodag är den siste varje månad.

Retroaktiva debiteringar

Retroaktiva debiteringar kan ske när inkomstuppgifter som lämnats av den enskilde eller dess
ombud vid kontroll befinns vara felaktiga. Retroaktiva debiteringar, upp till tre månader, kan
ske när inkomstuppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud vid kontroll
upptäcks vara felaktiga.

Uttag av faktiska kostnader fiir hemtjänstinsatser:

Kommunens faktiska kostnader for lämnade hemtjänstinsatser uttages när insatsema på grund
av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av ftirsäkring, skall bekostas av annan än den
som erhåller dessa insatser.

Inkomst/avgiftsberäkning fiir sammanboende makar i såväl ordinärt som särskilt
boende:
Om den enskilde är gift eller registrerad partner ska inkomsterna läggas samman och därefter
lordelas med hälften på vardera maken eller partnern som grund ftir att bestämma avgiftsun-
derlagets storlek. Om den ena maken/makan bor på särskilt boende räknas vårdavgiften på det
sätt som är mest ftirdelaktigt ör dem båda.

Registrerade partners är att jämställa med makar.
Sammanslagning av inkomster gäller ej "sambo" då det inte finns någon lagstadgad under-
hållsskyldighet mellan dem. Dock skall samma ftirbehållsbelopp som fiir makar tillämpas
eftersom de har gemensamma hushållskostnader. Boendekostnaden delas.
Övriga sammanboende t.ex syskon eller foräldrar och vuxna barn räknas som ensamstående i
avgiftshänseende. Boendekostnader delas.

Dubbla boendekostnader:

Densomflyttartillsärskiltboendekanunderhögsttremånader@,pä
ffikompensationftjrdubblaboendekostnader.Dettaunder

förutsättning att den enskildes formögenhet inte överstiger två basbelopp.
Som formögenhet räknas bankmedel, aktier, obligationer, fordringar samt fritidsbostad.
Däremot ingår ej den senaste permanentbostaden
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RONNEBYKOMMTJN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Ansökan sker på särskild blankett.

För längre tid än tre månader, upp till högst sex månader, kan individuell prövning göras av
Äldrenämnden.

Överklagande

Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess ombud genom ftirvaltningsbesvär. (6
kaF3SS€t 16 kap.3$ SoL)

Detta kan överklagas:
o Den fastställda avgiften
. Avgiftsiindring
o Beräkning av avgiftsunderlaget och boendekostnad
o Förbehållsbeloppets storlek

Överklagat beslut skickas till
Ronneby Kommun
Äldreforvaltningen
372 80 Ronneby

Beslut om taxesystem fattas av Kommunfullmäktige.
Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen
(kap*gxr 13 kap KL).
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RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Information om behandling av personuppgifter

Följande information lämnas med anledning av dataskyddsforordningen (GDPR):

I och med att Ni ansöker om bistånd inom äldre eeh*andikappomsorgen i Ronneby Kommun
så kommer Era lämnade personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är nöd-
vändiga ft)r att vi skall kunna administrera och handläggaBrt ärende enligt gällande lagstift-
ningar i Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om särskilt stOd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vi hämtar uppgifter om Er inkomst från:
PensionsmyndighetenzFörsäkringskassan om allmänna pensioner och bostadstillägg/bidrag.
Riksskatteverket (RSV) om taxerade inkomster och över/underskott av kapital.

Er folkbokftiringsadress samkörs en gång i veckan med befolkningsregistret.

Efter samtycke från Er så kan personuppgifterna också användas i Prator
(Elektroniskt vårdplaneringssystem)
Prator innebär att det sker ett informationsutbyte mellan Blekingesjukhuset-
Primärvården och Äldre/Handikappomsorgen om Ni blir inlagd på sjukhus.

Ni har rätt att, efter skriftlig begäran fä information om vilka av Era personuppgifter som be-
handlas hos oss.
Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till den som är personuppgiftsansva-
rio

För rättelse av personuppgifter, till exempel fel tilltalsnamn, kontakta
Avgiftshandläggare
tel. 0457-61 84 88

0457-6t 77 tt

Personuppgift sansvarig är: Äld renämnden
Adress: Stadshuset

372 80 Ronneby

ing€"

-s+adshuse+
@
Dataskyddsombud ftir Ronneby Kommun är:
Anders Danielsson
Kommunftirbundet Sydarkivera
TeL.0472-39 10 09
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ff***t AvcTFTER INoM ÄloRnousoRGEN

Utgivare: Äldreftirvaltningen
Gäller från: 2019-01-01
Antagen KF: 2018-04-26 $ 90

AVGTFTER INoM Ät oRsorr,rsoRcEN x+gzltg

Avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet. Beslut om den årliga
justeringen fattas av Äldrenämnden (liN). ÄN beslutar när den årliga justeringen ska
göras.

Du som behöver hjälp i din vardag kan ansöka om stöd från Äldreflorvaltningen. Du ansöker
hos kommunens biståndshandläggare. Det är ditt aktuella behov som ligger till grund fiir be-
dömning av vad du har rätt att ffi hjälp med.

Avgifter

Avgift debiteras med {56f,e 160 kr/timme och fiir inte överstiga maxtaxa ?4.442089 krlmånad
eller 90 Yo av avgiftsutrymmet.
Debiterad kostnad ftir mat och hyra betraktas inte som avgift och räknas därfor inte in i
maxavgiften

Avgift utgår fiir fiiljande

. Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende

. Avgift ftir vård vid korttidsvistelse/växelvård

' Trygghetslarm
o Leveransavgiftförmatdistribution
. Dagvårdsavgift

Hemtjänstavgift debiteras from den dag man erhåller hemtjänst. Om insatser endast ges en
gång varannan vecka så debiteras hel eller halv avgift filrsta månadeno beroende på när fiirsta
insatsen ges.

Reducering av avgiften sker från ftirsta dagen vid sjukhusvistelse och vid ftlranmält uppehåll
av hemtjänst om hemtjänstinsatser skulle ha utftirts under denna period.

Hemtjänst fiir makar/sambos:

i
@
Registrerade partners jämställs med makar.



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Alla kostnader ftir måltider beslutas av kostenheten/Kommunfullmäktige, för år 2018
2019 gäller nedanstående kostnader.

Mat på särskilt boende:

På särskilt boende kan två olika matabonnemang tecknas.
Abonnemang l: Här ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål
För år 2018 är månadskostnaden 3 100:- (365 dagar *102: -l l2).
Abonneman g 2: Daglig lunch ä 47 -

Den som är självständig i sin mathållning kan välja bort matabonnemang. Då finns möjlighet-
en att äta lunch i boendets matsal.
På demensboende gäller enbart abonnemang l.

Reducering av avgiften sker från örsta dagen vid sjukhusvistelse och vid foranmält uppehåll
både av hemdänst och matabonnemang.
På Backens särskilda boende kan endast matabonnemang 2 tecknas.

Gäster som har biståndsbeslut betalar 47: - for huvudmålet.

Avgift vid matdistribution
Pris per lunch är 47:-,Ieveransavgift tillkommer med 10: - per portion.

Specificering av övriga avgifter:

Trygghetslarm i ordinärt boende
Avgift 254+259,5 kr per månad
Har make/maka en extra larmknapp är kostnaden +er+se- 103,50 kr per månad.

På särskilt boende ingår larmavgiften i hemtjänstavgiften.

Dagvårdsavgift
Avgiften är 35+5S- 26 kr per dag lor resor till och från dagvården.
Kostnad for mat tillkommer, frukost 2l:50 :-,lunch 47:00 :-, totalt 68.50 :-/dag.

Korttidsvistelse/växelvå rd
Vid korttidsvistelse/växelvård betalar man kostnaden for mat, vilket inte utgör en avgift.
Matkostnad totalt 102: -/dygn, i detta ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål
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RONNEBYKOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp + den faktiska boendekostnaden.
Minimibeloppet är fastställt till en tolftedel av 135,46 o/o av prisbasbeloppet for ensamstå-
ende och en tolftedel av 774,46 o/o fiir sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader fiir ftiljande poster:
Livsmedel Dagstidning Hemlorsäkring Förbrukningsvaror
Kläder och skor Telefon Öppen hälso/sjukvård Möbler
Hygien T{Å€r€i+ Tandvård Husgeråd
Fritid Hushållsel Läkemedel Resor

tcestnaeen+r tivsmea

ni@Kostnadenftrljvsmedel(råvaror)beräknastilll750krpermånadför
2019 och ingår som schablon i minimibeloppet. Uppräkningen av schablon lör livsmedel
kopplas till procentökningen av prisbasbeloppet.

Förbehållsbelopp
Ensamstående Makarlsambo

+?4e 4$5person : S68e 8870 tillsammans

4744 4879 person :9488 9758 tillsammans

65 år och äldre

19-64är

5# 5249

5#Q 5774

* Förbehållsbeloppetjusteras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet.

Höjning av ftirbehållsbeloppet
Under vissa ft)rutsättningar kan florbehållsbeloppet fastställas till ett högre belopp om den
enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel.
Behovet skall vara varaktigt och utgångspunkten skall vara att merkostnaden uppgår till minst
200 - i månaden.
Omständigheter som ger rätt till förhöjt fiirbehållsbelopp är:
. Fördyrade kostnader fiir mato ingar, när man har regel-

bunden matdistribution, regelbundet köper maten i särskilda boende eller om man ge-
nom biståndsbeslut regelbundet äter på dagcentraler eller servicehus.

o Fördyrade reskostnader (t.ex arbets- eller sjukresor)
r Kostnad for god man
o Underhållsskyldighet ör barn
. Övrigt efter individuell prövning
o Distributionsavgiftfiirhuvudmåltid

aJ

Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte forbehållsbeloppet.
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RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Per eerrsem Uer pe s igemen-
ften

Beräkning av avgifter.

Formel för beräkning av avgiftsutrymmet:

Nettoinkomster (: inkomster efter skatt)
+ Bostadstillägg/bidrag

- Förbehållsbelopp

- Boendekostnad

= Avgiftsutrymme

Om avgiftsutrymmet blir 0:- eller visar på ett underskott
(: negativt avgiftsutrymme) så debiteras inga avgifter.

.Om den enskilde inte når upp till det ftirbehållsbelopp som anges i lagen, kan han/hon efter
ansökan fii rätten till ftirsörjningsstöd enligt socialtjänstlagen prövad.

Avgiftsutrymmet räknas normalt om en gång varje år samt när det sker förändringar av aktu-
ella inkomster, boendekostnader, hemdänstnivå eller av ftrbehållsbeloppets storlek.
Förändringarna skall vara av varaktig karaktär.

Den enskilde eller dess ombud är skyldigt att lämna upplysningar om sådana varaktiga ftir-
ändringar som kan påverka avgiftsutrymmet.

Boendekostnader

Bostadstillägg (BTP och SBTP) samt bostadsbidrag (BoB) räknas som inkomst.
Den enskilde eller dess ombud skall upplysas om möjligheten att söka detta.
Hjälp med ansökan skall kunna erhållas.

För persener pål€

Boendekostnader i egen fastighet beräknas enligt gällande regler ftir bostadstillägg fiir
pensionärer (BTP)

För 2048 2019gäller ftiljande:
Fastighetsavgiften är pä0,75 Yo av taxeringsvärdet eller maximalt 7 812 kr per år for småhus.
70 Yo av ränteutgifter.
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RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Vid beräkning tas skuldräntor på fastigheten endast upp med 70 Yo av sitt värde.

År 20{&2019: Uppvärmning 168:- {68 157 lkvm
År2elS20l9: Driftskostnader 208:- 208 227kvm
Driftskostnader: vatten och avlopp, sophämtning, underhåll och ftirsäkringar.

Där BTP-schablonen inte täcker faktiska uppvärmningskostnader (värme inkl. varmvatten)
godkänns faktiska kostnader mot uppvisande av verifikation.

Hyrd bostad
Om hushållsel ingår i hyran skall avdrag på boendekostnaden göras med
+7 4,57 kr/kvm bostadsyta och månad. Dock högst 5e+548 krlmånad.

Inkomster

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

A) skattepliktiga inkomster samt

B) Ej skattepliktiga inkomster av:
o Utländska inkomster (t.ex pensioner eller invalidörmåner)
o Studiebidrag (bidragsdelen)
o Stipendier till den del som överstiger 3 000:-/manad
. Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag, särskilt vuxenstöd)
o Underhållsbidrag fiir vuxna
. Familjebidrag
. Äldreftrsörjningsstöd

C) Följande räknas också som inkomst:
o Bostadstillägg lor pensionärer (BTP)
r Särskilt bostadstillägg ffr pensionärer (SBTP)
o Bostadsbidrag till barnfamiljer (BoB).

Inkomsthämtning:
Uppgifteromallmännapensioner,@,tjänstepension,övrigapensioner
och bostadstillägg hämtas från Pensionsmyndigheten. Den enskilde skall informeras om detta.

€tt
iffi

Överskott av kapital skall gälla for året ftire det år for vilket hemtjänstavgiften beräknas.
En gång om året sker en allmän omprövning av avgiftema med tillämpning av ändrade bas-
belopp, skattebestämmelser, inkomst och ftirmögenhetsuppgifter.
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avgi

Beträffande egna ftiretagare och andra for vilka det är svårt att beräkna årsinkomst, så skall
man ta hänsyn till den forvärvsinkomst den enskilde kan antas komma att fii under de närm-
aste 12 månaderna, ördelade med lika belopp per månad.
Debitering

Debitering sker en månad i efterskott, med undantag av hyror som debiteras i fi)rskott.
Förfallodag är den siste varje månad.

Retroaktiva debiteringar

Retroaktiva debiteringar kan ske när inkomstuppgifter som lämnats av den enskilde eller dess
ombud vid kontroll befinns vara felaktiga. Retroaktiva debiteringar, upp till tre månader, kan
ske när inkomstuppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud vid kontroll
upptäcks vara felakti ga.

Uttag av faktiska kostnader ftir hemtjänstinsatser:

Kommunens faktiska kostnader ftir lämnade hemtjänstinsatser uttages när insatserna på grund
av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av ftirsäkring, skall bekostas av annan än den
som erhåller dessa insatser.

Inkomst/avgiftsberäkning ftir sammanboende makar i såväl ordinärt som särskilt
boende:
Om den enskilde är gift eller registrerad partner ska inkomsterna läggas samman och därefter
fordelas med hälften på vardera maken eller partnern som grund for att bestämma avgiftsun-
derlagets storlek. Om den ena maken/makan bor på särskilt boende räknas vårdavgiften på det
säff som är mest ftirdelaktigt ftir dem båda.

Registrerade partners är att jämställa med makar.
Sammanslagning av inkomster gäller ej "sambo" då det inte finns någon lagstadgad under-
hållsskyldighet mellan dem. Dock skall samma ftrbehållsbelopp som lor makar tillämpas
eftersom de har gemensamma hushållskostnader. Boendekostnaden delas.
Övriga sammanboende t.ex syskon eller floräldrar och vuxna barn räknas som ensamstående i
avgift shänseende. Boendekostnader delas.

Dubbla boendekostnader:

Densomflyttartillsärskiltboendekanunderhögsttremånader@,pä
fiikompensationfordubblaboendekostnader.Dettaunder

örutsättning att den enskildes ftirmögenhet inte överstiger två basbelopp.
Som fiirmögenhet räknas bankmedel, aktier, obligationer, fordringar samt fritidsbostad.
Däremot ingår ej den senaste permanentbostaden

6
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Ansökan sker på särskild blankett.

För längre tid än tre månader, upp till högst sex månader, kan individuell prövning göras av
Äldrenämnden.

Överklagande

Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess ombud genom ftirvaltningsbesvär. (6
kap3{€et 16 kap.3g SoL)

Detta kan överklagas:
r Den fastställda avgiften
. Avgiftsändring
r Beräkning av avgiftsunderlaget och boendekostnad
o Förbehållsbeloppets storlek

Överklagat beslut skickas till
Ronneby Kommun
Äldreftirvaltningen
372 80 Ronneby

Beslut om taxesystem fattas av Kommunfullmäktige.
Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen
(kaft+eJ(t 13 kap KL).
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RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Information om behandling av personuppgifter

eutatien),
Följande information lämnas med anledning av dataskyddsforordningen (GDPR):

I och med att Ni ansöker om bistånd inom äldre o€h+€ndikappomsorgen i Ronneby Kommun
så kommer Era lämnade personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är nöd-
vändiga for att vi skall kunna administrera och handlägga Ert ärende enligt gällande lagstift-
ningar i Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vi hämtar uppgifter om Er inkomst från:
Pensionsmyndigheten4örsäkringskassan om allmänna pensioner och bostadstillägg/bidrag
Riksskatteverket (RSV) om taxerade inkomster och över/underskott av kapital.

Er folkbokftiringsadress samkörs en gång i veckan med befolkningsregistret.

Efter samtycke från Er så kan personuppgifterna också användas i Prator
(Elektroniskt vårdplaneringssystem)
Prator innebär att det sker ett informationsutbyte mellan Blekingesjukhuset-
Primärvården och Äldre/Handikappomsorgen om Ni blir inlagd på sjukhus.

Ni har tätt att, efter skriftlig begäran fii information om vilka av Era personuppgifter som be-
handlas hos oss.

Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till den som är personuppgiftsansva-
rig.

För rättelse av personuppgifter, till exempel fel tilltalsnamn, kontakta
Avgiftshandläggare
tel.0457-61 84 88

0457-61 77 tl

Personuppgift sansvarig är: Äld renämnden
Adress: Stadshuset

372 80 Ronneby

in€€n

---$aadsåuset@
Dataskyddsombud för Ronneby Kommun är:
Anders Danielsson
Kommunforbundet Sydarkivera
Tel.0472-39 10 09
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KOitttuN

Utgivare : Äldrefiirvaltningen
Gäller från:
Antagen ÄN: zote-tz-tz
Antagen KF: i5;t."so 5

eventuella ändringar vad gäller lag om ftirbehållsbelopp. Beslut om
en fattas av Äldrenämnden (ÄD. Äldrenämnden bestäm-"" datum
Övriga ändringar hänskjuts till kommunfultmäktige.

AVGIFTER INOM ALDREOMSORGEN 2019

Avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån ändringar i prisbasbeloppet, liksom vid
den
lor

Du som behöver hjälp i din vardag kan ansöka om stöd från ansöker
hos kommunens biståndshandläggare. Det är ditt aktuella behov som ftir be-

90%



RONNEBY KOMMUN AVcTFTER rNoM Äl-nnBousoRGEN

AIla kostnader ftir måltider beslutas av kostenheten/I(ommunfullmäktige, fiir är 2019
gäller nedanstående kostnader.

Mat på särskilt boende:
På såirskilt boende kan två olika matabonnemang tecknas.
Abonnemang l: Här ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmåI.

För år 2019 : 3 17 9 l<r lmänad

Abonnemang 2: Daglig lunch å 48 kr 
=?%

Den som är självständig i sin mathållning kan välja bort matabonnemang. Då finns ffijJighet-
en att äta lunch i boendets matsal. a t'

matdistributionvidAvgift
lunchperPris

pecificerinS

På demensboende gäller enbart abonnemang 1.

Reducering av avgiften sker från ftirsta dagen vid sjukhusvistelse och uppehåll
både av hemtjiinst och matabonnemang. å
På Backens siirskilda boende kan endast matabonnemang 2 tecknatn

Gäster som har bistandsbeslut betalar 48 kr ftir huvudmålet. '*&t 
t

Dagvårdsavgift
Avgiften lir 26 resor till och fran dagvården.

, frukost 2zkt,lunch 48 k, totalt 70 kr/dag

betalar man kostnaden ftir mat, vilket inte utgör en avgift.
totalt 104,50 kr/dygn, i detta ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellan-

48

av

at

('
b

kr, leveransavgift tillkommer -"Sfb
\a*

F-*
övriga avgifter 

"tåo

Kostnad fiir

vid

2



RONNEBY KOMMUN AVGTFTER rNoM Är.nRBousoRGEN

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp + den faktiska boendekostnaden.
Minimibeloppet åir fastställt till en tolftedel av 135,46 o/o av prisbasbeloppet ftir ensamstå-
ende och en tolftedel av Il4,46Yofor sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader ftir ftiljande poster:
Livsmedel Dagstidning Hemftirsåikring
Kläder och skor Telefon Öppen hälso/sjukvard
Hygien Resor Tandvård
Fritid Hushållsel Låikemedel

Förbrukningsvaror

n,l
Kostnaden ftir livsmedel (råvaror) beräknas till 1750 kr/manad for2019 och ingår Sbn{scha-
blon i minimibeloppet. Uppråikningen av schablon ftir livsmedel kopplas till
av prisbasbeloppet.

Förbehållsbelopp

65 år och äldre 5249

*: kronorr 2019
Ensamstående

5774

Möbler
Husgeråd

:9758 tillsammans19-64är

Fördyrade

ä
4879/pe-$eh

. q-L=
+F'

* Förbehållsbeloppet justeras årligen

Höjning av fiirbehållsbeloppet

utifrån prisbasbeloppet.

Under vissa ftlrutsättningar kan fastställas till ett högre belopp om den
enskilde på grund av såirskilda har behov av ytterligare medel
Behovet skall vara varaktigt och skall vara att merkostnaden uppgår till minst
200 kr/månad.

Omständigheter som till fiirhöjt ftirbehållsbelopp är:
ft)r mat n?ir man har regelbunden matdistribution, regelbundet kö-
boende eller om man genom biståndsbeslut rcgelbundet äter på

a

a

a

o

a:

per maten i
servicehus.

Förd stnader (t.ex arbets- eller sjukresor)
god man

ldighet ftir barn
efter individuell prövning

fiir huvudmåltid

Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte ftirbehållsbeloppet.

oQ
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RONNEBY KOMMUN

Beräkning av avgifter

Formel ftir beräkning av avgiftsutrymmet:

Nettoinkomster (: inkomster efter skatt)
* Bostadstillägg/bidrag

- Förbehållsbelopp

- Boendekostnad

Aktuell hyra ska kunna styrkas.

Bostadstillägg (BTP och
eller dess ombud skall
kunna erhållas.

AVGIFTER INOM ÄIONTOVTSORGEN

r,:"

= Argtftr"tty-*. 3 t'

Ji"
Om avgiftsutrymmet blir 0 kr eller visar på ett underskott (: negativt avgiftsutry4nnrE) så de-
biteras inga avgifter. 

,=.=Fs1
+a E*_'l

Om den enskilde inte når upp till det ftirbehållsbelopp som anges i lage"n, kqr han/tron efter
ansökan få rätten till ftirsörjningsstöd enligt socialtjiinstlagen prövqd<==*

i"'F
Avgiftsutrymmet råiknas normalt om en gang varje år samt när @sker ftirändringar av aktu-
ella inkomster, boendekostnader, hemtjänstnivå eller av ftlrbelBli;beloppets storlek.
Förändringarna skall varaav varaktig karaktär. **= 

*
=,'b=

Den enskilde eller dess ombud åir skyldigt att ltimna u$plysningar om sådana varaktiga ftir-
ändringar som kan påverka avgiftsutrymmet. 

" 
Er-

å

J:=Boendekostnader .f---=,*

Boendekostnade; fastighet beräknas enligt gällande regler fiir bostadstillägg fiir
pensionärer

För 2019 ftiljande

bostadsbidrag (BoB) räknas som inkomst. Den enskilde
om möjligheten att söka detta. Hjälp med ansökan skall

ar pä0,75 oÄ av taxeringsviirdet eller maximaltT 812 kr per ar ftir småhus.F
70

e tas skuldråintor på fastigheten endast upp med 70 Yo av sitt viirde

Är Z}tg Uppviirmningl5T kr/kvm
Ar ZOtg: Driftskostnader 227 kr/kvm
Driftskostnader: vatten och avlopp, sophåimtning, underhåll och ftirsäkringar.

Där BTP-schablonen inte täcker faktiska uppvärmningskostnader (värme inkl. varmvatten)
godkänns faktiska kostnader mot uppvisande av verifikation.

4



RONNEBY KOMMUN AVGTFTER rNoM ÄlnnnousoRcEN

Hyrd bostad
Om hushållsel ingår i hyran skall avdrag på boendekostnaden göras med 4,57 kr/kvm
bostadsyta och månad. Dock högst 548 kr/manad.

Inkomster

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

A) skattepliktiga inkomster samt

B) Ej skattepliktiga inkomster av: . fiiad
Utlåindska inkomster (t.ex. pensioner eller invalidftirmåner) .= -.4
Studiebidrag (bidragsdelen) r=
Stipendier till den del som överstiger 3 000 kr/månad 

=_*'* =
Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag, srirskjlf fuienstöd)

#=
Familjebidrag '?-.'
Äldreftirsörjningsstöd " -a- 'q.+'

iE
*=4

bostadstillägg inhämtas. Den

Uppgifter om tjiinste- och samt överskott av kapital låimnas av den enskilde
genom kopia av senaste

Överskott av kapital ftir året ft)re det år ftir vilket hemtjiinstavgiften beråiknas.
En gang om året allmän omprövning av avgifterna med tillämpning av iindrade bas-

ser, inkomst och ftirmögenhetsuppgifter.belopp,

Om den trots påminnelse inte liimnar in aktuella uppgifter kommer maxtaxa att debi-

ftiretagare och andra ftir vilka det iir svårt att beråikna årsinkomst, så skall
den ftirvåirvsinkomst den enskilde kan antas komma att få under de närm-

aste 12 månaderna, ftirdelade med lika belopp per månad.

5
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RONNEBY KOMMUN AVGTFTER rNoM Är.oRsolasoRcEN

Debitering
Debitering sker en månad i efterskott, med undantag av hyror som debiteras i ftirskott.
Förfallodag åir den siste varje månad.

Retroaktiva debiteringar
Retroaktiva debiteringar kan ske niir uppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud
vid kontroll befinns vara felaktiga. Retroaktiva debiteringar, upp till tre månader, kan ske nåir
uppgifter som låimnats av den enskilde eller dess ombud vid kontroll upptäcks vara felaktiga.

Uttag av faktiska kostnader ftir hemtjänstinsatser
Kommunens faktiska kostnader ftir låimnade
av skadeståndsrättsliga regler eller på grund
som erhåller dessa insatser.

Inkomst/avgiftsberäkning ftir sammanboende makar i såväl
boende
Om den enskilde är gift eller registrerad partner ska inkomsterna samman och diirefter
ftjrdelas med hälften på vardera maken eller partnern som bestämma avgiftsun-
derlagets storlek. Om den ena makerVmakan bor på siirskilt råiknas vårdavgiften på det
sätt som är mest ftirdelaktigt fiir dem båda.

ri

särskilt

Registrerade partners är att jämställa med makar.
Sammanslagning av inkomster gäller ej "sambo" inte finns någon lagstadgad under-
hållsskyldighet mellan dem. Dock skall samma som ftir makar tilltimpas
eftersom de har gemensamma delas.
Övriga sammanboende t.ex. syskon eller och vuxna barn råiknas som ensamstående i
avgift shåinseende. Boendekostnader delsih

Dubbla boendekostnader
Den som flyttar till såirskilt under högst tre månader, få kompensation ftir dubbla
boendekostnader sker genom bidrag till den lägre av de två boendekostnader-
na. Detta under att den enskildes ftirmögenhet inte överstiger två basbelopp.
Som ftirmögenhet bankmedel, aktier, obli gationer, fordringar samt fritidsbostad.
Dåiremot ingår ej permanentbostaden
Ansökan sker blankett.

För tre månader, upp till högst sex månader, kan individuell prövning göras av

6



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INoM ÄlonBovrsoRcgN

Overklagande

Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess ombud genom ftirvaltningsbesvåir. (16
kap. 3$ SoL)

Detta kan överklagas:
o Den fastställda avgiften
. Avgiftsåindring
r Beråikning av avgiftsunderlaget och boendekostnad
o Förbehållsbeloppets storlek

Överklagat beslut skickas till
Ronneby Kommun
Äldreftirvaltningen
372 80 Ronneby

Beslut om taxesystem fattas av Kommunfullmåiktige.
Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt
(13 kap KL).

, l;
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l RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INoM Är.oRrolasoRcEN

Information om behandling av personuppgifter

Följande information liimnas med anledning av dataskyddsftirordningen (GDPR):

I och med att Ni ansöker om bistand inom äldreomsorgen i Ronneby Kommun så kommer Era
låimnade personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är nödvändiga ftir att vi
skall kunna administrera och handläggaErt åirende enligt gällande lagstiftningar i Social-
tjtinstlagen (SoL) Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Er folkbokftiringsadress samkörs en gang i veckan med befolkningsregistret.

Efter samtycke från Er så kan personuppgifterna också användas i Prator
(Elektroniskt vårdplanerings system)
Prator innebåir att det sker ett informationsutbyte mellan
Primärvården och Äldre/Handikappomsorgen om Ni blir inlagd på

Äldrenåimnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Sydarkivera
0472-39

i1

'as

Personuppgift sansvari g

AI:KommunbudDataskyddsom
JigsvedTherese

., . i' -

aLL . .å" b-

.qi +
ri.?

Tel.
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lnternkontrollplan 2018 (Äldrenämnden)

Teamsamverkankring Förv.chef
riskbedömningar i

Senior Alert

Läkemedelshantering i Förv.chef
hemtjänst och Vård-
omsorgsboende

Observation Förv.chef

5 Hemtjänstteam
3 vård och
omsorgsboende
2 gglär

3
hemtjänstområde
å 5 patienter
3 Vård -
omsorgsboende å
5 patienter
2 ggr per år

5 vård och
omsorgsboende, 5
hemtjänstgrupper
2 gglär

1 0 årenden 2
gg/år

10
vårdtagare/boende
2 gånger per år

10
vårdtagare/boende
på Vård-
omsorgsboende
2 gånger per år

lnsatser
verkställigheUutförare

Följs föreskrift och
rutin inom vård-
omsorgsboende

Erbjuds daglig
utevistelse

Förv.chef

Förv.chef

Förv.chef

Observation

Stickprov
Observation
och intervju

Observation

Stickprov

lntervjuer/Besök

Stickprov

Stickprov
Observation

Daglig utevistelse på
Vård-
omsorgsboende

Begränsningsåtgärder

BiståndsbesluUutfall
hemtjänst

Basalhygien SOSFS:
2O15:1O

Delegering och
läkemedelshantering i

hemtjänsten SOSFS
1997:14 och SOSFS
2017:37

Senior Alert

Nedsatt I
allmäntillstånd,
minskad
meningsfullhet,ökad
trötthet.

84. Sannolik 2. Lindrig

Samtycke från den
enskilde saknas.
Den enskilde blir
felaktigt begränsad
i sin rörelsefrihet.

164. Sannolik 4. Allvarlig

Ej utfdrda insatser t 4. Sannolik 3. Kännbar 12

164. Sannolik 4. AllvarligVårdrelaterade
infektioner.

16I 4. Sannolik 4. AllvarligFelaktig
medicinering

lnga åtgärdsplaner I 4. Sannolik 2. Lindrig
där risk finns

8

Risk-
bedömning

Kontrollmoment Ansvar Frekvens MetodKonsekvensSannolikhetRiskerProcess/rutin

fr



Ronneby kommun
Åldrenrimnden K; Ioto 7

Intern kontroll - uppfi)ljningsrapport 2018

Aners I NTERNKoNTRoLLMoMENT

Senior Alert

Delegering och läkemedelshantering i hemtjänsten SOSFS 1997:14 och SOSFS
2000:1

Kontrollmoment Slutdatum Rapport till

Teamsamverkan kring riskbedömningar i Senior Alert 2018-10-31 Nåmnd

Analys

Datum för kontroll
Vår och höst 2018

Väsentliq awikelse (Ja/Nei)

Nej

Resultat

Sju team i hemtjänsten observerades - två av dom tog upp Senior Alert och teamade kring riskbedömningarna. övriga fem
team hade inga aktuella Senior Alert vid observationstillfållet.

Sex team på vård- och omsorgsboende observerades - fem av dom tog upp Senior Alert och teamade kring
riskbedömningarna. Ett av teamen hade ingen Senior Alert vid observationstillfället.

Atqärdsförslaq

Kontrollmoment Slutdatum Rapport till

Låkemedelshantering i hemtjänst och Vård- omsorgsboende 2018-10-31 Nämnd

Analys
Datum för kontroll
Vår och höst 208

Väsentliq awikelse (JalNei)

Ja

Resultat

1= liten risk för fel i läkemedelshanteringen, 5= mycket stor risk för fel.

Htj: 28 pärmars HSL-flik kontrollerade på 10 enheter.

1=6

2=7
3=3
4=9
5=3
Vobo: 28 pärmars HSL-flik kontrollerade på 10 enheter

1= 11

2=7
3=5
4=5
5=2

Antal delegeringar per sjuksköterska med patientansvar är 0-52 st.

Antal patienter per sjuksköterska har under året varit ca 20 - 55 st.

Atqärdsförslaq
Fördelning av delegeringar och patienter behöver vara mer jämt fördelat. Detta för att varje sjuksköterska ska ha en möjlighet
att följa upp delegeringarna och därmed kunna ha båttre överblick över läkemedelshanteringen. Sjuksköterskan måste kunna
säkerställa behandling och uppföljning för varje patient.

# 1



Ronneby kommun
Åldrencimnden

Intern kontroll - uppfoljningsrqpport 2018

Kontrollmoment Slutdatum Rapport till

Basal hygien SOSFS: 10

Biståndsbesl uUutfal I hemtjänst

Begränsningsåtgärder

Kontrollmoment Slutdatum Rapport till

Observation 2018-10-3'l Nåmnd

Analys
Datum för kontroll
Vår och höst 2018.

Väsentliq awikelse (Ja/Nei)

Ja

Resultat
På ett våbo behöver plastförklåden finnas mer lättilgängliga.

En htj-grupp används inte arbetskläder fullt ut. Endast överdel anvånds. Skyddsmaterial saknades hos vårdtagare trots att de
samtyckt till aft detta. Väska med skyddutrustning ska finnas i bil vilket saknades. Personal uppger att då bilarna används av
två grupper finns ingen tydlig struktur på vem som har ansvar för att illa på.

En grupp har en vikarie som deltar i vårdarbetet långarmat under arbetströjan, tjocka armband, ringar, långa målade naglar.
En grupp hade inga förkläden i omvårdnaden, ingen handsprit före och efter. Handskar användes till flera olika moment.
Atqärdsförslaq

All personal ska uppdateras iföreskriften basal hygien.

Konigerande samtal om personal brister.

Strukturera upp ansvar för påfyllning av bilar.

Kontrollmoment Slutdatum Rapport till

lnsatser verkstålligheVutförareb 201 8-10-31 Nämnd

Analys
Datum för kontroll
Hösten 2018

VäsentliE awikelse (Ja/Nei)

Ja

Resultat (beskrivande text vad uppfölininqen kommit fram till med iakttaoelser och bedömninqar)
8 vårdtagare är under hösten tillfrågade och alla uppger aft de får de insatser som de är beviljade. De tillfrågade är nöjda
med hemtjänsten.

lnternkontrollen har inte till fullt ut kunnat genomföras då tjänsten kvalitets- och verksamhetsutvecklare varit vakant större
delen av året.

Atqärdsförslaq

Kontrollmoment Slutdatum Rapport till

Följs föreskrift och rutin inom vård- omsorgsboende 2018-10-31 Nämnd

Analys
Datum för kontroll
201 8-08-28

Väsentliq awikelse (Ja/Nei)

2



Ronneby kommun
Åldrencimnden

Daglig utevistelse på Vård- omsorgsboende

Intern kontroll - uppfAljningsrapport 2018

Kontrollmoment Slutdatum Rapport till
Ja.

Resultat

20 journalgranskning utifrån följande punkter

lndikation
20120 har en indikation för begränsningsåtgård angiven

Riskanalvs
12120 har dokumenterad riskanalys
5/20 saknar dokumenterad riskanalys
3120 har en otylidg dokumentation om riskanalys.

Atqard
1 1 l2O har åtgärdsförslag dokumenterade
6/20 saknar dokumentation åtgårdsförslag
3l2O har otydlig dokumentation åtgärdsförslag

Uppfölininq
7/20 har dokumentation om planering och utförd uppföljning
12120 har dokumentation om planerad uppföljning men ej dokumentation om utförd uppföljning
'1l20 saknar dokumentation om både planerad uppföljning och utförd uppföljning

Samtycke
17120hil dokumentation om samtycke
3/20 saknar dokumentation om samtycke

Åtqärdsförslaq
Belysa befintlig rutin för att uppmärksamma och påminna om vikten av hela processen.

Kontrollmoment Slutdatum Rapport till

Erbjuds daglig utevistelse 2018-10-31 Nämnd

Analys
Datum för kontroll
Våren och hösten 2018

Väsentliq awikelse (Ja/Nei)

Ja

Resultat

Våbo inriktning demens:

Personal uppger att de inte kan erbjuda detta varje dag då personalbemanning inte tillåter det men under sommaren har de
ätit de flesta måltiderna ute.

Våbo inriktning somatik:

5 vårdtagare svarar nej. 4 svararja.

Ätqärdsförslaq

Personal ska på APT-möten arbeta med att ta fram en struktur för hur de ska kunna erbjuda daglig utevistelse.

$
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RISKBEDöMNING
Datum

2018-11-23

R

Sida

1(1)

KOMMUN

Katarina Losell, 0457-61 81 80
katarina. losell@ron neby.se hl \ 'to

Riskbedömning av "HSL-fliken" i omvårdnadspärmen
Under HSLJ|iken i varje patients omvårdnadspärm ska nedanstående finnas:

. Ordinationsunderlag/läkemedelslista
r Signeringslistor - läkemedel
o Signeringslistor-rehabilitering
o Signeringslista - omläggning etc.
. Vid behovs och avräkningslista narkotika
o Vid behovslista för övriga vid behovsläkemedel
o HSL-uppdrag

Alla dokument ska vara aktuella och tydliga. Risken för fel ska minimeras genom att
alla signeringslistor är tydliga.

Riskmatris:

1 = mycket liten risk för fel

Allt är i sin ordning under blå flik.

2 = liten risk for fel

3 = risk för fel

4 = stor risk för fel

5 = mycket stor risk for fel

Flera ordinationsunderlag, otydliga signeringslistor, ingen avräkning av narkotika,
saknas signeringar m.m

Katarina Losell
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

#

Ronneby kommun

Postadress

Hemsida

www.ronneby.se

Besöksadress

Stadshuset
Karlshamnsvågen 4

Telafon

0457-61 80 00 vx

E-post

stadshuset@ronneby.se

Fax Organisationsnr

2't2000-0837

372 80 Ronneby

0457-6',1 87 34
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KOMMUN

Ätdrenämnden

Återr"nttorterinq

2018-11-13

av deleqafions Person zlfYåonut. r

Blanketten avser återrapportering av verkställda beslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 6 Personalfrågor (exkl. 6.22 och 6.23).
Sammanställning per florvaltning återrapporteras månadsvis till kommunstyrelsen. Kopia skickas till personalchef for kiinnedom.

Verkställda delegationsbeslut.

Motivering

Tidsbe gräns ad 20 I 9 -02 -28

Tidsbegränsad 20 I 9-08-3 I

Tidsbegränsad 20 1 9-08-3 I

Tillsvidare

Tidsbegräns ad 20 I 8- l2-3 I

Tidsbegräns ad 20 1 9 -03 -3 1

Tidsbegr2insad 20 l9-03-3 1

Tidsbegränsad 20 I 9-03 -3 I

Beslut

Fatema Aghili 740627 100% Undersköterska

Sarah Pedersen 940124 80% Undersköterska

Barbara 850909 7 50Ä Undersköterska

Fiffi Petrisi 7 4LO3I 100% Undersköterska

Rex Berish a 7 60406 7 5Yo Enhetschef

Josefin Knuts 880806 75 YoUndersköterska

Christina Pettersson 7 6 oÄ Undersköterska

Zud W ahab 90 Yo Y ärdbitrade

Datum

20181201

20190101

20 1 8 I 20 1

20t81201

20r81203

20r81119

20t8ltt2

20181 101

Punkt

338

338

33B

33A

33B

338

338

338

Under s kr ifi av delegat inkl. namnförty dl i gande

;r)\
d"

o/

b

C ather ine P er s s on F örv altnings chef
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Nämnd:

Nam nteckn i ngsp rov for beslutsattesta nt eller ersättare.

Gäller konton enligt beslut av nämnd eller enligt delegationsbeslut.

NAMNTECKNINGSPROV

Namnteckning

Signatur

Namnfortydligande
(texta eller skriv digitalt)

(Blanketten i original skickas till Ekonomienheten)

Äldrenämnden

.'.

'Rr* t3*rr is !" ,

Rex Berisha

1

€iu



TILL ÄLDRENÄMNDEN

AVSKRIVNING AV DÖDSBOANMÄLAN OCH BOUPPTECKNINGAR

Beslutsdatum
ejinkommit Skatteförv

lnkommit kommunen
dödsbo 2016-01-07

2017-05-23 28113

Orsak, typ av avgift
Hemtjänstavgifter, Atdreförvattningen
Matabonnemang Kostenheten

Hemtjänstavgifter, Aldreförvaltningen
Matdistribution Kostenheten

Hemtjänstavgifter, Atdreförvattningen

Hemtjänstavgifter, Aldreförvaltningen
Matabonnemang Kostenheten

Hemtjänstavgifter, Atdreförvattningen

Hemtjänstavgifter, Aldreförvaltn i ngen

Matdistribution Kostenheten
Hemtjänstavgifter, Aldreförvaltningen

Korttids mat, Kostenheten
Hemtjänstavgifter, Aldreförvaltningen

Kost dagcentral, kostenheten
Hemtjänstavgifter, Aldreförvattningen

Kundnr
23317

Summa
945

49282

236
406

1037

16706
14235

602

631

329
70

2017-01-18

2018-05-29

2016-08-1 1

201 8-09-1 8

2018-07-19

2018-05-04

201 8-09-1 3

2018-10-22

2018-10-02

201 6-1 0-05

2018-10-23

2018-10-31

2018-10-31

28989

17145

29224

28976

27037

.,/'
p

C.O
p

.s

2018-11-01 25117

2018-11-12 28192

201 8-1 0-31

3468
27076

1 551
8259

Aldreförvaltningen

Persson

,l;)

w
Förvaltningschef
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Attesträtten avser Ansvarskonto A med de inom respektive verksamhetsområde fördelade medel på kontodel c och i förekommande fall ävenkontodelarna D' E' F Tänk på att underordnad inte skall beslutsattestera sin chef eller motsvarande. Förvaltningschefs omkostnader börattesteras av nämndens ordförande eller kommundirektören.

ATTESTANSTISTA ÄTDRENÄMNDEN
20t8-Lz-Q1-

Nedan angivna attestanter har rätt att beslutsattestera inom Äldrenämnden

Attesträtt

Ansvar{A} Verksamhet(C) Verkamhetsområde

710001 100,828 Nämnd

7100so 510 Systemansvar

7L4xxx
714000

714000

samtliga Äo överffipande attest
818 D 1060 Företagshälsovård

508 Projektansvar
530 Utbildning undersköterskor

5O9-E44054 Espegården (hyra/städ)

Ansvarig

5une Håkansson

Richard Su nnetoft/pernilla Haraldsson

Catherine Persson

Catherine Persson

Catherine Persson

Catherine Persson

Catherine Persson

Ersättare

Anders Lund/Catherine persson

Catherine Persson/Helen Ahlberg/Maria Sevestedt

Helen Ahlberg/Maria Sevestedt
Helen Ahlberg/Maria Sevestedt
Helen Ahlberg,/Maria Sevestedt
Helen Ahlberg/Maria Sevestedt
Helen Ahlberg/Maria Sevestedt

<I')

6'r
\_v
I
4
tv



Ansvar{Af Verksamhet(C) Verksamhetsområde

714100-101

Ansvarig

Vibeke Clegg.lensen

Vibeke Clegg Jensen

Vibeke Clegg Jensen

Vibeke Clegg Jensen

Vibeke Clegg Jensen

Helen Ahlberg
Helen Ahlberg
Helen Ahlberg

Helen Ahlberg
Helen Ahlberg

Maria Sevestedt
Maria Sevestedt
Maria Sevestedt
Maria Sevestedt

Maria Sevestedt

Maria Sevestedt

Maria Sevestedt

Maria Sevestedt

Ersättare

Helen Ahlberg

Helen Ahlberg

Helen Ahlberg

Helen Ahlberg

Helen Ahlberg

Vibeke Clegg Jensen

Vibeke Clegg Jensen

Vibeke Clegg Jensen

Vibeke Clegg Jensen

Vibeke Clegg Jensen

Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen nhlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg

7t4t10-590

7t4500

714110-590

7!4200

509 Verkställighet och Utförande
511, 520 HSL,/Rehab- och syn/hörsel instruktör

509 Dagverksamhet och Dagcentraler
509-P2OOI2 Nyckelfri hemtjänst
509,511,520 Enh.chefers egna kostn i tjänst

510, 859 Verktällighet och Utförande
510 Särskilt boende
510 Korttidsboende

57O-142O Trygghetslarm

510 Enh.chefers egna kostn i tjänst

509, 510,859 Planering och Beställnin& LoV
859 Mynd ighetskontor/Biståndshandläggning

509,510 Trygg hemgång, Trygg inftytt, Trygg Resurs
509 Anhörigstöd
511 Demenssjuksköterska

51"0 D1430 Betalningsansvar

509, 510 Lov-samordnare

859 D 1435 Köpavverksamhet LoV

509 D1420 Trygghetslarm
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Ansvar(Al verkamhet(Cl Verkamhetsområde

714260

Ansvarig

Christina Sigvant fr 2018-09-20
christina sigvant fr 2018-09-20
Christina Sigvant fr 2018{9-20
Christina Sigvant fr 2018-09-20
Christina Sigvant fr 2018-09-20
Christina Sigvant fr 2018-09-20
Christina Sigvant fr 2018-09-20

Christina Sigvant fr 2018-09-20
Christina Sigvant fr 201849-20
Christina Sigvant fr 2018-09-20
Christlna Sigvant fr 2018-09-20

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Eerg

E6ättare

Gunilla Berg
Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg
Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Maria Sevestedt, Helen Ahlberg
Maria Sevestedt, Helen Ahlberg
Maria Sevestedt, Helen Ahlberg

7t42SO

Dagverkamhet/HSl Rehab
509-E44080 Gläntan/Solbacken dagverkamhet
509-E44140 Dagcentral Elsa

509-E44160 Aktivitetssamordnare
5O9-E44A48 Trygghetsboende Björkliden
509-E44O67 Trygghetsboende Hammelins
509-Ert4150 Trygghetsboende Espedalen
5O9-EMT7 O Trygghetsboende Kallinge

520 HSL Rehab

52O D\4IU44257 ÄO hjätpmedet
52O DL4LO-44258 ÄO hjälpmedet

511 HSL Kommunsjuksköterckor
571 - DII?G44255 ÄO tnkontinens
511 - D1130-44255 ÄO tnkontinens
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Ansvar I A )

714t70

7t4t20

7t4!40

7L4t?O

Verksamhet(C) Verksamhetsområde

TEAM RONNEBY

Ansvarig

Jehona Bunjaku 180901-190831 (Fanny Bjuringer fp-ledig)
Jehona Bunjaku

Jehona Bunjaku

Louise Petersson

Louise Petersson

Louise Petersson

Mevzada Ahmetovic
Mevzada Ahmetovic
Mevzada Ahmetovic
Mevzada Ahmetovic

Charlotte Engström
Charlotte Engström

Charlotte Engström

Charlotte Engström

Er5ättare

Samtliga attestanter inom Team Ronneby
är ersättare för varandra.

Herfijänst Ronneby Väst
5O9-E44O7O Hemtjänst Ronneby Väst, Lindgr 1

509-E44071 Hemtjänst Ronneby Väst, Lindgr 2

Hemtiänst Ronneby Söder
509-E44068 Hemtjänst R-by Söder Havsgruppen
509-E44069 Hemtjänst R-by Söder Citygruppen

Ronneby Norr htj
549-E44O72 Ronneby Norr htj Rydenskan
5O9-EMO73 Ronneby Norr htj Hultagruppen
5O9-E44054 Espegården (huskstn drift)

Nätt
509-E44301 Nattpatrullen City (3 patruller)
5O9-E443O2 Nattpatrull Kallinge/Bräkne-Hoby (2 patruller)
509-Er14030 Anhörigvård
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Ansvar(A) Verksamhet(C) Verksamhetsområde

TEAM KALUNGEIALYCKEI
LISTERBY-J HUS/ERI NGSBODA HTJ

Kallinge hemtiänst
509-E44096 Kallinge hemtjänst, Omtanken
5O9-E44O97 Kallinge hemtjänst, Nyckelpigan
509-E44098 Kallinge hemtjänst, Vallmogr.

Olsgården
510-E44O90 Olsgården avd 1

510-E/14091 Olsgården avd 2
510-Ert4092 Olsgården avd 3
510-E44093 Olsgården avd 6
510-E44O94 Olsgården avd 7
5LO-E44O7a Olsgården avd 8

510-E44095 Natt Olsgården

Ålycke
5rO-844O79 Ålycke watt
510-E44045 Ålycke SÄaO

5IO-E44O46 Ålycke Demens

Listerby/ohanneshus och Eringsboda hemtjänst
509-E44076 Listerygruppen

5O9-E44O77 Johanneshusgruppen

714510

774570

7t4L70

7t4tso

Ansvarig

Jenny Fransson

Jenny Fransson

Jenny Fransson

Jenny Fransson

Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwin&/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson

Kerstin Persson Gren
Kerstin Persson Gren
Kerstin Persson Gren
Kerstin Persson Gren

Jenny De Bie

Jenny De Bie

Jenny De Bie

Ersättare

Samtliga attestanter inom Team
Kallinge/Alycke/Listeöy-Jhus htj
är ersättare för värandra.
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Ansvar(A) Verkamhet(Cl Verkamhetsområde

TEAM BR-HO8Y/BACKARYD

7L4540 Bräkne-Hoby hemtjänst
SO9 -E44O62 Centru mgru ppen

509-E44063 Norrsken

7L4550 Lindebo
510-E44051 Lindebo SB

510-E44052 Lindebo DEM

510-E44O99 Lindebo natt

7t4590

Ansvarig

Elisabeth Fredriksson

Elisabeth Fredrikson
Elisabeth Fredriksson

Thea Månsson
Thea Månsson
Thea Månsson

Thea Månsson

Strömberg Agathe
Strömberg Agathe

Strömberg Agathe

Strömberg Agathe
Strömberg Agathe

Ersättare

Samtlige attestanter inom Team
Hoby/Backaryd/Eringsboda
är ersättare för varandra.

Hallabro htj/Backen/Dagverksamhet
509-E4.4061 Hallabro hemtjänst
51O-E44O47 Backen natt
510-E214060 Backen
509-Ezt4O58 Eringsboda hemtiänst



Ansvar ( A )

714300

714150

7L4530

7!4180

7L4t90

7t4550

Verksamhet(C) Verksamhetsområde

TEAM VIDABLICK/ÅGÄRDSBO

Ågårdsbo
510-E44041 Ägårdsbo plan t
5L0-E44042 Ågårdsbo plan 2

5rO-E44043 Ägårdsbo plan 3
510-E44300 Ågårdsbo natt

Vidablicksväten 1 o 3, LH
510-E44031 Vidablick plan 1 avd 1 och 2
510-E44033 Vidablick plan 1 avd 3 och o
5L0-E44034 Vidablick plan 2 avd 4 och 5

Ansvarit

Diana Plantin

Diana Plantin
Diana Plantin
Diana Plantin
Diana Plantin

Anna Nilsson FP-ledig

Anna Nilsson FP-ledig
Anna Nilsson FP{edig
Anna Nilsson FP-ledig

Linda Palmqvist
Linda Palmqvist
Linda Palmqvist
Linda Palmqvist
Linda Palmqvist

Emma Gimstrand
Emma Gimstrand
Emma Gimstrand

Sara Tell slutar 2018-11-30

Niklas Hörsing fr 2018-12-03 pt 6-7
Niklas Hörsing fr 2018-12-03 pl 6-7

lda Persson

lda Persson

lda Persson

lda Persson

Ersättare

Samtliga attestanter inom Team Vidablick/Ågårdsbp
är ersättare för varandrä.

FP-vik Martlna Aronsson 5O%, 180901-181231

Veronicä lindvall pl 4-5 181201-190831, Kerstin persson Gren Lg1201-190131

Veronica Lindvall pl 4-5 181201-190831, Kerstin persson cren 181201_190131

vidablicksv 8 korttids o SÄBO, parkdala

510-E44054 Vidablicksv 8 pl 3 korttids
510-E44065 Vidablicksv 8 pl 2 Höstsol korttids
510-t44083 Vidablicksv 8 pt 3 kortrids/SÄBo
510-E44037 Parkdala natt korttids
510-Er14038 Parkdala plan 1 korttids

Vidablicksv 8 plan 1, 3, 4 SÄBO
51.0-E44081 Vidablicksv 8 plan 1 Norr SÄBO
510-E44084 Vidablicksv 8 ptan 4 SÄBO

510-P200LL Time Care Pool

Vidablicksv 8 plan 5-7
510-E44085 Vidablicksv 8 plan 5
570-E44O86 Vidablicksv 8 plan 6
5IO-E440A7 Vidablicksv 8 ptan 7

Vidablick Natt
5LO-E44O40 Natt vidablicksv 1 o 3, plan 1-3
510-Er14082 Natt Vidablicksv 8 , plan L-7
51O-E4420O Vidablick Vaktmäståre

erine Persson

Förvaltningschef
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Attesträtten avser Ansvärskonto A med de inom respektive verksamhetsområde fördelade medel på kontodel c och i förekommande fall ävenkontodelarna D' E' F Tänk på att underordnad inte skall beslutsattestera sin chef eller motsvarande. Förvaltningschefs omkostnader börattesteras av nämndens ordförande eller kommundirektören.

AfiEsrANsustn ÄmneruÄnnruorru
2018-12-03

Nedan angivna attestanter har rätt att beslutsaftestera inom Äldrenämnden

Attesträtt

Ansvar(A) Verksamhet(C! Verksamhetsområde

71000L L00,828 Nämnd

710050 510 Systemansvar

7L4xxx
7L4000

714000

Semtliga ÄO övergripande attest
818 D 1060 Företagshälsovård

508 Proiektansvar
530 Utbildning undersköterskor

509-E44054 Fspegården (hyra/ståid)

Ansvarig

5une Håkansson

Richard Sunnetoft/pernilla Haraldsson

Catherine Persson

Catherine Persson

Catherine Persson

Catherine Persson

Catherine Persson

Ersåtta re

Anders Lund/Catherine persson

Catherine Persson/Helen Ahlberg/Maria Sevestedt

Helen Ahlberg/Maria Sevestedt
Helen Ahlberg/Maria Sevestedt
Helen Ahlberg/Marie Sevestedt
Helen Ahlberg/Maria Sevestedt
Helen Ahlberg/Maria Sevestedt

c
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Anwar(A) verksamhet(C) Verksamhetsområde

714100-101

Ansvarig

Vibeke Clegg Jensen

Vibeke Clegg Jensen
Vibeke Clegg Jensen

Vibeke CleBg jensen

Vibeke CIeBB Jensen

Helen Ahlberg
Helen Ahlberg
Helen Ahlberg
Helen Ahlberg
Helen Ahlberg

Maria Sevestedt
Maria Sevestedt
Maria Sevestedt
Maria Sevestedt
Maria Sevestedt
Marla Severtedt
Maria Sevestedt
Marie Sevestedt

Ersättare

Helen Ahlberg
Helen Ahlberg
Helen Ahlberg
Helen Ahlberg

Helen Ahlberg

Vibeke Clegg Jensen
Vibeke Clegg Jensen
Vibeke Clegg Jensen
Vibeke Cleggiensen
Vibeke Clegg Jensen

Viberke lensen Clågg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg
Viberke Jensen Clegg/Helen Ahlberg

7I4LIO-590

714500

7L41tO-590

714200

5Gt Verkställighet och Utförånde
511, 520 HSL,iRehab- och syn/hörsel instruktör

509 Dagverksamhet och Dagcentraler
509-P20012 Nyckelfri hemtjånst
509,511,520 Enh,chefers egna kostn i tjänst

51Q 859 Verkställighet och Utförande
510 Särskilt boende
5L0 Korttidsboende

510-1420 TryBghetslarm
510 Enh,chefers egna kostn i tjänst

509,510,859 planering och Beställnin& LoV
859 Myndighetskontor/Biståndshandlåggning

509, 51-0 Trygg hemgång, Trygg inftytt, Trygg Resurs
509 Anhörigstöd
5Ll" Demenssjuksköterska

510 Dl430Betalningsansvar
509, 510 Lov-samordnare

859 D 1435 Köp av verksamhet LoV
509 01420 Trygghetslarm

tl\--. \-, ii.+, _-/



Ansvar(A) Verksamhet(C) Verksamhetsområde

714260

Ansvarig

Christina Sigvant ft 2OLa-O}-ZO
Christina Sigvant fr 2018-09-20
Christina Sigvant fr ZOLS-09-ZO

Christina Sigvant fr 2018-09-20
Christina Sigvant fr 2018-09-20
Christina SiBvant fr 2018-09-ZO
Christina Sigvant fr 2018-09-20
Christina Sigvant fr 20L8-09-20
Christina Sigvant fr 2018-09-20
Christina Sigvant fr 2018-09-20
Christina Sigvant fr 2018-09-ZO

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Ersättare

Gunilla Berg
Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Gunilla Berg

Marie Sevestedt, Helen ehlberg
Maria sevestedt, Helen Ahlberg
Maria Sevestedt, Helen Ahlberg

7L42SO

Dagverksamhet/HSL Rehab
509-E44080 Glänran/Solbacken dagverksamhet
5O9-E4474O Dagcentral Elsa

509-844150 Aktivitetssamordnare
509-E44O48 Trygghetsboende Björkliden
5O9-E44O67 Trygthetsboende Hammelins
509-E44150 Trygghetsboende Espedalen

509-E44t70 Trygghetsboende Kallinge

520 HSL Rehab
520 D74LO-44257 ÄO hjätpmedet
520 D74rO-44258 ÄO h,iätpmedet

511 HSL Kommunsjuksköterskor
5L1- - D1.1.30-44255 ÄO tnkontinens
511. - D1130-44256 ÄO tnkontinens

L!t
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Ansvar(A) Verksamhet(Cl

7t4LlO

714L20

7L4L4o

7L413lJ

Verksamhetsområde

TEAM RONNEBY

Hemtjänst Ronneby Väst
5O9-E44O7O Hemtjänst Ronneby Våsl Lindgr 1
5O9-E4407L Hemtjånst Ronneby Väst, Lindgr 2

Hemtjänst Ronneby Stider
509-E44068 Hemtjånst R-by Söder Havsgruppen
509-Er14069 Hemtjånst R-by Söder Citygruppen

Ronneby Norr ht!
5O9-E44O72 Ronneby Norr htj Rydenskan
5@-E44O73 Ronneby Norr htj Hultagruppen
509-Er14054 Espegården (huskstn drift)

Natt
509-E44301 Nattpatrullen City (3 pätruller)
5O9-E44302 Nattpatrull Kallinge/Bräkne-Hoby (2 patruiler)
509-E44030 Anhörigvård

Ansvarig

Jehona Bunjaku 180901-190831 (Fanny Bjuringer fpJedig)
lehona Bunjaku
Jehona Bunjaku

Louise Petersson

Louise Petersson

Louise Petersson

Mevzada Ahmetovic
Mevzäda Ahmetovic
Mevzada Ahmetovic
Mevzada Ahmetovic

Charlotte Engström

Charlotte Engström

Charlotte Engström

charlotte Engström

Ersättare

Samtliga attestanter inom Team Ronneby
är ersättare för varandra.

Lt"- ;)
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Ansvar(A ) Verksamhet ( C) Verksamhetsområde

TEAM KALLINGE IALYCKEI
LISTERBY-JHUS/ERINGSBODA HTJ

Kallinge hemtjänst
509-E44096 Kallinge hemtjänst, Omtanken
5Q9-EMO97 Kallinge hemtiänst, Nyckelpigan
509-E44098 Kal linge hemrjänst, Vallmogr.

Olsgården
510-E44090 Olsgården avd 1
510-E44091 Olsgården avd 2
510-E44O92 Olsgården avd 3
510-Eut4093 Olsgården avd 6
5tO-E44094 Olsgården avd 7
5LO-E44O78 Olsgården avd 8
510-Ert4095 Nan Olsgården

Älycke
5IO-E44079 Ålycke Natt
s10-E44045 Åtycke SÄeO
5 LO-E44O46 Ålycke Demen s

Listerbyrohanneshus och Eringsboda hemtjänst
509-E44076 Listerygruppen
5O9-E44077 lohanneshusgruppen

7t45LO

714570

7t4L70

7L4!50

Ansvarit

Jenny Fransson

lenny Fransson

Jenny Fransson

Jenny Fransson

Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwin g/Ann-Helen Mårtensson
Ann-Helen Erwing/Ann-Helen Mårtensson

Kerstin Persson Gren
Kerstin Persson Gren
Kerstin Persson Gren
Kerstin Persson Gren

Jenny De Bie

Jenny De Bie

Jenny De Bie

Ersättare

Samtliga ettestanter inom Team
Kallinge/Alycke/Listerby-Jhus htj
är ersättare för varandra.

Sjukvik Rex Berisha fr 2018-12-03
Sjukvik Rex Berisha fr 2018-l.Z-03
Sjukvik Rex Berisha fr 2018-12-03
Sjukvik Rex Berisha fr 20j.8-12-03
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Ansvar(A) Verkamhet(C) Verksamhetsområde

TEAM BR-HOBY/BACKARYD

7r454,o Bråkne-Hoby hemtiänst
5O9-E44062 Centru mgrup pen
509-E44063 Norrsken

714560 lindebo
510-E44051 Lindebo SB

510-E44052 Lindebo DEM
510-E44099 Lindebo natt

714590

Ansvarig

Elisabeth Fredriksson

Elisabeth Fredriksson

Elisabeth Fredriksson

Thea Månsson

Thea Månsson

Thea Månsson

Thea Månsson

5trömberg Agathe
strömberg Agathe
strömberg Agathe
strömberg Agathe
Strömberg Agathe

Ersåttare

Samtliga attestanter inom Team
Hoby/Backaryd/Eringsboda
är ersättare för varandra.

Hallabro htj/Backen/Dagverksamhet
509-E44061. Hallabro hemtjånst
5IQ-E44O47 Backen natt
510'E44060 Backen

509-Er[4058 Eringsboda hemtjänst

tL J-j



Ansvar ( A )

7L4aOO

7L4L60

774SEO

7L4t80

714790

714550

verksamhet(Cl Verksamhetsområde

TEAM VI DABLICK/ÅGÅRDSBO

Ågårdsbo
5LO-E44O4I Ägårdsbo plan r
5LO-E44A47 Ågårdsbo plan 2
510-E44043 Ågårdsbo plan 3
510-E44300 Ågårdsbo natt

Vidablicksvägen 1 o 3, I"H

510-E4403L Vidablick plan 1 avd 1 och 2
510-E44033 Vidablick ptan 1 avd 3 och 6
5tO-844O34 Vidahlick plan 2 avd 4 och 5

Ansva riB

Diana Plantin
Diane Plantin
Diana Plantin
Diana Plantin
Diana Plantin

Anna Nilsson FP-ledig

Anna Nilsson FP-ledig

Anna Nilsson FP-ledig
Anna Nilsson Fp-ledig

Linda Palmqvist
Linda Palmqvist
Linda Palmqvist
Linda Palmqvist
Linda Palmqvist

Emma Gimstrand
Emma Gimstrand
Emma Gimstrand

Sara Tell slutar 2018-11-30
Niklas Hörsing fr 2013-12-03 pl 6-7
Niklas Hörsing fr 20I8-fZ-03 pl 6-7

lda Persson

lda Persson

lda Persson

lda Persson

Ersättare

Samtliga attestanter inom Team Vidablick/Ågårdsbp
år ersåttare för varandra.

FP-vik Martina Aronsson 50%, 180901-181231

veronica Lindvall pr 4-5 i.81201-r"9083r., Kerstin persson Gren r.81201-190131

Veronica Lindvall pl 4-5 181201 -190831, Kerstin persson Gren 181201-190131

Vidablickw I korttids o SÄBO, parkdala
5IA-E44O64 Vidabticksv 8 pt 3 korttids
51O-E44065 Vidablicksv 8 pl 2 Höstsol korttids
510-E44083 Vidabticksv 8 pt 3 korftids/SÄBo
5L0-E44037 parkdala natt korttids
510-E44038 parkdala ptan 1 korttids

Vidabticksv 8 plan t, 3,4 SÄBO
51GE44081 Vidabticksv 8 plan 1 Norr SÄBO
5IO-E44084 Vidablicksv 8 ptan 4 SÄBO
51GP200L1 Time Care pool

Vidabtickv 8 plan 5_7
510-844085 Vidablicksv 8 plan 5
510-Er14086 Vidabticksv 8 plan 6
510-E44OA7 Vidablicksv 8 plan 7

Vidablick Nart
510-8rt4040 Natt vidablicksv L o 3, plan 1-3
510-E440E.2 Natt vidablicksv 8, plan !_7
5IO-E442OO Vidablick Vaktmäsrare

Ärd en

Persson

t

Förvaltningschef

i
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