
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(14) 

Sammanträdesdatum 

2015-04-20 
 

 

  
 
Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 – 21.50 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Bo Johansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen tisdagen den 21 april 2015 kl. 16.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 68-71 
 Inga-Lill Gliveson  

 Ordförande 

  

 Sune Håkansson  

 Justerare 

  

 Bo Johansson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2015-04-20  §§ 68-71 

Datum då anslaget sätts upp 2015-04-22 Datum då anslaget tas ned 2015-05-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Inga-Lill Gliveson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson (RP) Ordförande 
Anders Lund (M) 1:e vice ordförande 
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande 
Ingrid Carlsson (M) 
Susanne Petersson (C) 
Johannes Chen (KD) 
Monika Lindqvist (S) 
Johnny Håkansson (S) 
Ally Karlsson (V) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Ylva Olsson (SD) 
Tomas Lund (SD) 

Tjänstgörande ersättare Christer Åkesson (S)  

Övriga närvarande  

Ersättare Gustav Glans (M) kl. 17.00-17.50 § 68 
Ulla Samuelsson (C) 
Laila Andersson (FP) 
Monia Svensson (RP) kl. 17.00-20.30 §§ 68-69 
Therese Åberg (M) 
Christer Åkesson (S) 
Lindis Ohlsson (S) 
Birgitta Andersson (S) kl. 17.00-20.30 §§ 68-69 
 

Tjänstemän Josef Mösenbacher, utredare av LOV 
Torill Skaar Magnusson, äldrechef 
Inga-Lill Gliveson, nämndsekreterare 
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Ärendelista 

§ 68 Dnr 2014-000178 730 4 
Öppnande av mötet och val av justeringsperson. ............................... 4 

§ 69 Dnr 2015-000078 730 5 
LOV, Lagen om valfrihet, Fastställande av förfrågningsunderlag för 
valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ronneby kommun. .................... 5 

§ 70 Dnr 2015-000079 730 9 
LOV, Lagen om valfrihet, Fastställande av ersättningsmodell och 
ersättningsnivåer för valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby 
kommun. ............................................................................................ 9 

§ 71 Dnr 2015-000080 730 13 
Internbudget 2015 för Äldrenämnden vid införandet av Lagen om 
valfrihet, LOV. .................................................................................. 13 
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§ 68 Dnr 2014-000178 730 

Öppnande av mötet och val av justeringsperson. 

 

Ordförande Sune Håkansson (RP) hälsar ledamöter och ersättare välkomna 

till dagens extra möte med Äldrenämnden för att behandla LOV, 

Förfrågningsunderlag samt ersättningsmodell och ersättningsnivåer för 

valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ronneby kommun. 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) vill ha med en extra punkt som lyder 

”Internbudget 2015 för Äldrenämnden vid införandet av Lagen om valfrihet, 

LOV”. 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) utses som justeringsman. 

 

________________ 
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§ 69 Dnr 2015-000078 730 

LOV, Lagen om valfrihet, Fastställande av 
förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom 
hemtjänsten i Ronneby kommun. 

 

Sammanfattning  

Föreligger förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten i 

Ronneby kommun enligt medföljande bilaga till protokollet.   

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås fastställa förfrågningsunderlag för valfrihetssystem 

inom hemtjänsten i Ronneby.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Ylva Olsson (SD), 

Sylvia Edwinsson (MP), Anders Lund (M), Therese Åberg (M),               

Susanne Petersson (C), Monika Lindqvist (S), Ingrid Carlsson (M),       

Tomas Lund (SD) och Johannes Chen (KD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till föreliggande förslag med 

ändringarna att ”information om Ronneby kommun” byts ut enligt bilaga 1 

samt kompletteras med bilaga 2. Därtill föreslogs ändring av 6.4.1 

Avveckling av valfrihetssystem. Sista meningen stryks och ersätts med 

”Någon ersättning för att kontraktet bryts i förtid ska inte utgå”. 

 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) tillsammans med den 

socialdemokratiska gruppen yrkar på ändrings- och tilläggsyrkande enligt 

följande: 

Sid. 3 

Krav på leverantören. 

2.1.17 Kompetensutveckling 

2.1.18. Handledning 

 

Sid. 3 

Lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer. 

2.3.1. Rutiner för vårdhygien 

2.3.2. Livsmedelsverkets anvisningar 
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2.3.3. Rutiner för att förebygga undernäring 

2.3.4. Rutiner för kris- och katastrofplan 

 

Sid. 8 

Ändringsyrkanden. 

1.3.3. utförande av hemtjänst 

Utförande av hemtjänst som omfattas av valfrihetssystemet är service och 

personlig omvårdnad. 

Innehåll och omfattning beskrivs i bilaga ”Information om ersättningsmodell 

och ersättningsnivåer för valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby 

kommun”. 

Rad 13, 14, 15 och 16 tas bort från förfrågningsunderlaget. 

 

Sid. 9 

I rad 2 tas texten ”muntligen eller” bort från förfrågningsunderlaget. 

Rad 18 och 19 tas bort från förfrågningsunderlaget.  
  

Sid. 14. 

2.1.16 Statistik 

Tiläggsyrkande: 

Statistik och uppgifter ska också lämnas till tillsynsmyndighet samt 

Statistiska centralbyrån och Sveriges kommuner och landsting vid begäran. 

2.1.17. Kompetensutveckling 

Leverantören ska tillgodose personalens behov av kompetensutveckling. 

2.1.18. Handledning. 

Leverantören ska tillgodose personalens behov av handledning. 

 

Sid. 15 

2.2.5. Leverantör verksam utanför Sverige 

Tilläggsyrkande: 

För utländsk leverantör gäller att namn på kontaktperson med adress i 

Sverige uppges för att bli leverantör. 

 

Sid. 16 

2.3 Lagar, Förordningar, Föreskrifter, Allmänna Råd och Riktlinjer 

Tilläggsyrkande: 

2.3.1. Rutiner för vårdhygien. 

Leverantören ska ha rutiner för Vårdhygien. 

2.3.2. Livsmedelsverkets anvisningar. 

Leverantören ska tillse att personalen har kunskap om Livsmedelsverkets 

anvisningar för tillagning av mat hos brukaren. 

2.3.3. Rutiner för att förebygga undernäring. 
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Leverantören ska ha rutiner för att förebygga undernäring samt riktlinjer för 

personalens agerande vid aptitlöshet eller ofrivillig viktnedgång hos 

brukaren.  

      

Sid. 16 

2.3.4. Rutiner för Kris- och Katastrofplan. 

Leverantören ska ha rutiner för tillämpning vid kris och katastrof. 

 

Sid. 17 

Trygghet. 

Tilläggsyrkande: 

Stor personkontinuitet är viktig för brukaren för att kunna känna trygghet. 

Maximalt antal olika personal skall på 14 dagar vara 10. 

 

Sid. 18 

2.4.9. Dokumentation och förvaring av handlingar. 

Tilläggsyrkande: 

Leverantören ska dokumentera avvikelser från gynnande biståndsbeslut samt 

när verkställighet vid senare tillfälle genomförts. 

 

Sid. 21 

Ändringsyrkande: 

1,2,3 och 5 stycket utgår i förfrågningsunderlaget och ersätts med text: 

Hemtjänstpersonal – allmänna krav 

Personal som ska utföra uppdrag ska ha kompetens som undersköterska, 

efter att ha genomgått omvårdnadsprogrammet med godkänt resultat eller ha 

motsvarande utbildning som godkänts av kommunen, eller genomgått 

eftergymnasial vård- och omsorgsutbildning. 

 

Sid. 22 

2.5.6 Social och etiska krav. 

De två sista meningarna på sida 22 samt de första meningarna på sida 23 

utgår ur förfrågningsunderlaget. De ersätts med texten: Bevis om ovan 

nämnda kollektivavtal har tecknats ska av leverantören överlämnas senast i 

samband med kontraktstecknandet.  

     
  

Sid. 25 

Rubriker på denna begäran skrivs in i förfrågningsunderlaget. 

Sid. 27 

6.2.4. Mervärdesskatt. 
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Stycket stryks och ersätt med text: Tjänster som utförs inom hemtjänsten är 

momsbefriade då utföraren levererar service- och omvårdnadstjänster. Dessa 

tjänster faktureras utan moms. 

 

Sid. 29 

6.3.4. Ansvarsförsäkring 

Tilläggsyrkande: I förfrågningsunderlaget ska kommunen ange kravet på 

minsta årsbelopp i miljoner kronor. 

 

Ledamöterna Monika Lindqvist (S) och Sylvia Edwinsson (MP) begär 

återremiss. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena om avgörande idag eller återremiss mot 

varandra och finner att nämnden beslutat att avgöra ärendet idag. 

Votering begärs. 

Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar nej. Den som röstar på 

en återremiss röstar ja. 

Äldrenämnden godkänner formuleringen av voteringspropositionen. 

  

Omröstningsresultat 

Upprop sker och röstning utfaller enligt bifogat röstningsformulär med 7 ja 

röster och 5 nej röster och en som avstår. 

Nämnden har beslutat om återremiss. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet. 

________________ 
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§ 70 Dnr 2015-000079 730 

LOV, Lagen om valfrihet, Fastställande av 
ersättningsmodell och ersättningsnivåer för 
valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby kommun. 

 

Sammanfattning  

Föreligger information om ersättningsmodell och ersättningsnivåer för 

valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby kommun enligt medföljande 

bilaga till protokollet.   

    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige, att fastställa den av Äldreförvaltningen föreslagna 

ersättningsmodellen och ersättningsnivåer för valfrihetssystem inom 

hemtjänst i Ronneby kommun. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Ylva Olsson (SD), 

Susanne Petersson (C), Anders Lund (M), Johnny Håkansson (S),            

Tomas Lund (SD) och Therese Åberg (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till utskickat förslag med 

instämmande av ledamot Anders Lund (M). 

Ylva Olsson (SD) yrkar även hon bifall till utskickat förslag med tillägg att 

ledsagning ingår för vårdtagare till apotek, sjuksköterska och läkarbesök. 
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2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på ändrings- och tilläggsförslag 

enligt följande: 

Sid. 5 

Mervärdesskatt. 

Textmassan stryks. 

 

Sid. 5 

Ersättningsnivåer. 

Rad 3 stryks. 

Rad 4 ändras till: Ersättning utgår för service- och omvårdnadsinsatser. Text 

inom ruta stryks. 

Rad 5 ändras till: Frånvaro (bomtid) enligt särskild ersättningsnivå. 

  

Sid 5. 

De 4 sista raderna stryks. 

Sid. 6 stryks och ersätts med texten: 

Service- och omvårdnadsinsatser. 

Service insatser: 

Städning utförs normalt två gånger i månaden och omfattar två rum och kök 

samt badrum och hall. Utökat behov vid allergi m m kan det ansökas om. 

Tvätt av kläder, sänglinne och handdukar, upphängning och hopvikning, 

strykning av enstaka plagg. Tvätt utföres normalt två gånger i månaden. Vid 

behov ansöks om kortare tvättintervall. 

Övrig service omfattar bl a praktisk hjälp med hemmets skötsel, tvätt, inköp, 

bank och postärende.  

Personlig omvårdnad. 

Med personlig omvårdnad avses insatser som behövs för att tillgodose 

brukarens fysiska, psykiska och sociala behov, personlig hygien m m. 

Service- och omvårdnadsinsatser framgår i sin helhet i biståndsbeslutet. 

Personlig omvårdnad omfattar delegerade insatser med stöd av hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL insatser). 

 

Sid. 7 

Rad 6 och 7 ändras till: Service- och omvårdnadsinsatser ska utföras alla 

dagar (måndag – söndag mellan 07.00 – 22.00). 

 

Sid. 8 

Kategoribenämning stryks. Städ och tvätt skrivs in under service. 

 

Sid 10. 

Ersättning för övriga insatser. 

Rad 7 stryks. 
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Sid. 11 

Övrig information 

I rad 2 sätts punkt efter orden ”geografiska område”. 

I rad 5 stryks orden annat/andra och ersätts med ”andra geografiska”. 

Fjärde stycket stryks i förfrågningsunderlaget. 

 

Ledamoten Johnny Håkansson (S) yrkar återremiss. 

 

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer yrkandena om avgörande idag eller återremiss mot 

varandra och finner att nämnden beslutat att avgöra ärendet idag. 

Votering begärs. 

Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som röstar på 

en återremiss röstar nej. 

Äldrenämnden godkänner formuleringen av voteringspropositionen. 

Omröstningsresultat 

Upprop sker och röstning utfaller enligt bifogat röstningsformulär med 7 ja 

röster och 6 nej röster. 

Nämnden har beslutat att avgöra ärendet idag. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till utskickat förslag med 

tillägg av Ylva Olssons (SD) yrkande. 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på ändring- och tilläggsförslag 

enligt ovan. 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden 

beslutat enligt Ordförandens yrkande. 

Votering begärs. 

Den som röstar enligt Ordförandens yrkande röstar ja. Den som röstar enligt 

Bo Johanssons yrkande röstar nej. 

Äldrenämnden godkänner formuleringen av voteringspropositionen. 

Omröstningsresultat 

Upprop sker och röstning utfaller enligt bifogat röstningsformulär med 7 ja 

röster och 6 nej röster. 

Nämnden har beslutat enligt Ordförandens yrkande. 
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att bifalla ersättningsmodell och ersättningsnivåer 

för valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby kommun enligt utskickat  

förslag, med tillägg för Ylva Olssons (SD) yrkande. 

 

Bo Johansson (S), Monika Lindqvist (S), Johnny Håkansson (S), Christer 

Åkesson (S), Sylvia Edwinsson (MP) och Ally Karlsson (V) reserverar sig 

för eget förslag. 

Protokollsanteckning har lämnats in av Bo Johansson (S), se bilaga C. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 71 Dnr 2015-000080 730 

Internbudget 2015 för Äldrenämnden vid införandet av 
Lagen om valfrihet, LOV. 

 

Sammanfattning  

 Den socialdemokratiska gruppen påtalar genom Bo Johansson behovet av 

kompletterande internbudget för Äldrenämnden och redovisning av 

ersättningsmodell för Ronneby kommuns hemtjänst som utförs i egenregi 

samt ökade administrativa kostnader för hemtjänst i extern regi. 

I internbudgeten bör också kostnader för kommunen yttersta ansvar framgå. 

Förarbetena poängterar att det kan vara svårt att uppnå konkurrensneutralitet 

till samma ersättningsnivå eftersom kommunen bör ha kostnader till följd av 

det yttersta ansvaret för att brukarna får de tjänster de har rätt till. Det kan 

medföra att egenregiverksamheten behöver extra resurser (Prop 2008/09:29 

sid 62, s.k. Beredskapskostnad). 

Egenregikostnader kan också vid jämförelse öka då egenregin ska verka i 

alla kommundelar, utföra samtliga typer av insatser och utan kapacitetstak. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S) och                   

Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) tillsammans med den 

socialdemokratiska gruppen yrkar att ge Äldreförvaltningen i uppdrag  

att beräkna den ökade kostnadsnivån för kommunens egenregi, 

omställningskostnader, kostnader för administration avseende egenregi samt 

externregi. Beräkning ska också ske av sk. Beredskapskostnad. 

 

att redovisa ersättningsnivå för egenregiverksamheten gällande hemtjänst 

samt ingående delar i denna. 

 

att redovisa förslag till internbudget 2015 för utbetalande av ersättning till 

externa leverantörer av hemtjänst. Förslag till internbudget lämnas också för 

internt ökade kostnader enligt yrkande ett ovan. 

 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar avslag på Bo Johanssons m.fl. 

yrkande då ärendet kommer att behandlas till hösten. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden 

beslutat enligt Ordförandens yrkande. 

Votering begärs. 

Ordföranden formulerar voteringspropositionen enligt följande: 

Den som rösta enligt Ordförandens yrkande röstar nej. Den som röstar på Bo 

Johanssons m.fl. yrkande röstar ja. 

Äldrenämnden godkänner formuleringen av voteringspropositionen. 

Omröstningsresultat 

Upprop sker och röstning utfaller enligt bifogat röstningsformulär med 7 nej 

röster och 6 ja röster. 

Nämnden har beslutat enligt Ordförandens yrkande. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att avslå yrkandena från Bo Johansson m.fl.  

 

Bo Johansson (S), Monika Lindqvist (S), Johnny Håkansson (S), Christer 

Åkesson (S), Sylvia Edwinsson (MP) och Ally Karlsson (V) reserverar sig 

för eget förslag. 

________________ 

 


