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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2012-01-24 
 

 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Äldrenämnden 
 

Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 - 17.35 

 

Beslutande 

Susanne Lundgren (m) Anna Espenkrona (m) tjänstg.ers.  

Sune Håkansson (rp) Ingrid Carlsson (m) tjänstg.ers.   

Birger S Svensson (c) Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstg.ers.   

Susanne Petersson (c) Kristina Rydén (s) tjänstg.ers.  

Johannes Chen (kd) Björn Brink (sd) tjänstg.ers. §§ 7 - 14  

Birgitta Andersson (s)   

Eva Blennow (s)   

Sylvia Edwinsson (mp)   

Tomas Lund (sd)   
 

 

Övriga deltagare: 

Ersättare Björn Brinkare §§ 1 – 6, Lars Malmgren § 1, äldrechef Torill Skaar, ekonom Eva Robertsson §§ 7 - 9 
och nämndsekreterare Inga-Lill Gliveson 
 
Utses att justera:  Birgitta Andersson   

 
Justeringens plats och tid: 

Kommunledningsförvaltningen 2012-01-27/kl. 13.30 – 17.35 
 
 
Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: 1 - 14   

 
 
Ordförande: Susanne Lundgren  

 

 
Justerande: Birgitta Andersson 

 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ: Äldrenämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2012-01-24 
 

Datum för anslags uppsättande:  2012-01-30  

 

Datum för anslags nedtagande:  2012-02-20 

 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 

 
 
Underskrift: Inga-Lill Gliveson 
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2011/180 

§ 1  Hyressättning inom särskilt boende i äldreomsorgen. 

Lars Malmgren, Utvecklingsbolaget Sverige AB, lämnar rapport på hyressättning inom de särskilda 

boendena i Ronneby. 

Sammanfattning 
Utredning 2011-11-25 i ärendet föreligger.  

 

Utvecklingsbolaget Sverige AB utförde 2005 en översyn av hyressättningen inom de särskilda 

boendena i Ronneby kommun. Nuvarande utredning ger en uppdaterad värdering grundat på 

motsvarande värderingsgrunder som då beaktades.    

 

 Kända avvikelser som redovisats vid besiktningar har vägts in. 

 Aktuella hyresnivåer, med undantag för Vidablick, har erhållits från Ronnebyhus. 

 Rapporten lämnas med reservation att ytterligare förändringar skett som inte  

dokumenterats i samband med utförda besiktningar samt att tillträde inte kunnat getts  

till samtliga lägenheter vid aktuella besiktningstillfällen. 

 Värderingen har utgått från Ågårdsbo som jämförelseobjekt då denna fastighet uppvisar  

den högsta utvecklade hyresnivån. 

 Någon bedömning av skäligheten i denna hyresnivå har inte gjorts. 

 

Prövningsfastigheter har varit 

 Ålycke, Johannishus. 

 Björkliden, Eringsboda 

 Backen, Backaryd 

 Olsgården, Kallinge 

 Lindebo, Bräkne-Hoby 

 Vidablick, pågående ombyggnad. 

 

Varje lägenhets enskilda storlek och standard tillsammans med fastighetens gemensamma  

faciliteter har beaktats.  

 

Den totala hyresskillnaden understiger +50 tkr. 

 

Särskilda boenden räknas som kategoriboende. Utredningen bygger på den lagstiftning som finns. 

Hyressättningen i kommunens särskilda boenden är korrekta och är bedömda enligt vedertagen 

lagstiftning. 

 

Ågårdsbo ligger i högsta hyresnivån men är den senast byggda. 

 

Ordföranden tackar Lars Malmgren för en mycket bra redovisning. 
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Sune Håkansson (rp), Kristina Rydén (s),  

Tomas Lund (sd), Birger Svensson (c), Sylvia Edvinsson (mp), Johannes Chen (kd) och 

Anna Espenkrona (m). 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Äldrenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över möjligheten att sänka hyran för 

lägenheterna på Björkliden, Eringsboda, för att få ett attraktivt boende. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2011/27 

§ 2  Delegationsordning för Äldrenämnden. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-01-25 Reviderad Delegationsordning för 

Äldrenämnden 2012-01-24. 
   

Sammanfattning 
Äldrenämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2011-12-13. 

Ett tillägg har gjorts med punkt 4 b, vilket medför ett nytt förslag till reviderad delegationsordning 

för Äldrenämnden. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden antar reviderad delegationsordning för Äldrenämnden fr.o.m. 2012-01-01. 

Beslut 

Äldrenämnden antar reviderad delegationsordning för Äldrenämnden fr.o.m. 2012-01-01. 

Äldreförvaltningen får enligt beslut 2011-12-13 i uppdrag att ta fram regler och riktlinjer för 

processer och rutiner enligt SOSFS 2011:9 Processer och rutiner. 

 

_____________________ 

Exp: 

Ekonomienheten
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/3 

§ 3  Handlingsplan för genomförande av förändring på Björkliden, Eringsboda. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-01-16 Förslag 2012-01-16 till handlingsplan för 

genomförande av förändring på 
Björkliden. 

   

Sammanfattning 
Utifrån handlingsplan för genomförande av förändring på Björkliden har en handlingsplan 

upprättats. 

 

Handlingsplanen beskriver processen fram till halvårsskiftet 2012 med att kunna genomföra 

förändringen från Björkliden som särskilt boende i kommunal regi till ett Trygghetsboende  

som ordinärt boende i fastighetsägares regi. 

 

Förvaltningschef Torill Skaar och verksamhetschef Maria Sevestedt har tillsammans med 

personalsekreterare Agnetha Wildros informerat personal och anhöriga vid möte den 23 januari. 

Ingen personal ska sägas upp utan erbjuds annat arbete i Äldreförvaltningen. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att godkänna upprättad handlingsplan för genomförande av 

förändring på Björkliden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Sune Håkansson (rp), Birgitta Andersson (s),  

Susanne Petersson (c), Anna Espenkrona (m), Tomas Lund (sd) och Johannes Chen (kd). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna upprättad handlingsplan för genomförande av förändring      

på Björkliden. En kort information begärs vid varje sammanträde på punkten Aktuellt i 

verksamheten. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2011/193 

§ 4  Begäran om resmissyttrande gällande Handlingsprogram för skydd och 
beredskap. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-01-13 Utredning 2012-01-10 av Jimmy Jonsson 

som svar på remiss. 
   

2 Handling 2011-12-05 Remissyttrande 2011-11-21 av Jimmy 
Jonsson. 

   

3 Handling 2011-10-12 Från Kommunledningsenheten 2011-

09-26 begäran om yttrande. 

   

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har begärt remissyttrande gällande Handlingsprogram för  

skydd och beredskap. Äldrenämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2011-12-13 § 157. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger utredning 2012-01-10 gjord av Jimmy Jonsson. 

Handlingsprogrammet för skydd och beredskap syftar till att stärka säkerhetsarbetet gällande skydd 

och olyckor och för hantering av extraordinära händelser. 

Handlingsprogrammet kombinerar de program som tas fram i enighet med dels lag (2003:178) om 

skydd och beredskap mot olyckor och dels lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelse i fredstid och vid höjd beredskap.  

 

Varje nämnd skall till kommunstyrelsen årligen i samband med årsredovisning rapportera de 

åtgärder som kontinuerligt eller årligen skall genomföras enligt detta program.  

 

Äldrenämnden har uppfyllt samtliga åtgärder utifrån Bilaga 2 till handlingsprogrammet för skydd 

och beredskap frånsett punkten gällande pejlingslarm. Ett generellt pejlingslarm för personer med 

diagnosen demenssjukdom strider mot socialstyrelsens upphävda föreskrift och allmänna råd 

(SOSFS). 

 

Nämnden har även arbetat förebyggande för ett ökat säkerhetsarbete i verksamheten genom 

systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt brandskyddsarbete och genom brottsförebyggande 

arbete. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden godkänner utvärderingen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Anna Espenkrona (m), Ann-Margret Pfeifer (s),  

Tomas Lund (sd) och Kristina Rydén (s). 
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner utvärderingen och överlämna densamma till Kommunstyrelsen. 

 

_____________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2011/39 

§ 5  Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f§ 
socialtjänstlagen inom äldreomsorgen, kvartal 4 2011. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2011-12-28 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och 

rapportering enligt 16 kap 6f§ 
socialtjänstlagen, kvartal 4. 

   

Sammanfattning 
Skriftlig redovisning föreligger av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och 

rapportering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, fjärde  kvartalet 2011, för äldreomsorgen. 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

_____________________ 

Exp: 

Socialstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Revisionen
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2011/119 

§ 6  Begäran om remissyttrande gällande Motion från KF-ledamot Bo Johansson (S) 
om att utveckla anhörigstöd. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-01-16 Svar 2011-01-13 på återremiss från KF § 

291/2011. 
   

2 Handling 2011-12-28 Från KF § 291/2011 återremiss till 
Äldrenämnden 

   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2011-11-24 beslutat att återremittera ärendet till 

Äldrenämnden, varvid en kompletterande ekonomisk beräkning ska redovisas. 

 

Avlösning erbjuds i dagsläget helgfria vardagar mellan 07.00 och 19.00. Möjlighet finns att erhålla 

avlösning även vardagar mellan 19.00 och 23.00 samt helgdagar mellan 07.00 och 23.00 men då 

mot avräkning med dubbla timmar. 

 

I det fall avlösning ska kunna erbjudas 07.00 - 23.00 veckans alla dagar utan avräkning med dubbla 

timmar tillkommer en kostnad för OB-ersättning samt till viss del övertidsersättning.  

 

Under helgerna föreligger minimibemanning och i det fall personal behöver tjänstgöra på 

schemalediga helger utgår full övertidsersättning. 

 

Under fjolåret utförde verksamheten avlösning med ca 4100 timmar.  

Räkneexempel: 

2500 timmar x 65,21kr (OB-tillägg inkl PO-påslag = 163 025 kr 

300 timmar kval. övertid x 182,50 (snittlön)            =   54 750 kr 

Merkostnad för avlösning helger                   = 217 775 kr 

 

Då grundlön utgår normalt räknas enbart den dubbla tiden som merkostnad. 

 

Av tidigare erfarenheter och att det i dagsläget finns efterfrågan av avlösning under helger blir 

bedömningen att räkneexemplet är realistiskt, snarare något försiktigt än väl tilltaget. 

 

Med den budget som har beslutats om i Kommunfullmäktige för 2012 - 2013 ges inget utrymme för 

kostnadsökningar. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Tomas Lund (sd), Sune Håkansson (rp), 

Johannes Chen (kd), Eva Blennow (s), Kristina Rydén (s), Anna Espenkrona (m), 

Sylvia Edvinsson (mp), Birgitta Andersson (s) och Ann-Margret Pfeifer (s). 
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Beslut 

Äldrenämnden lämnar ovan redovisad kompletterad ekonomisk beräkning till Kommunfullmäktige. 

Äldrenämnden ser avlösning som viktig och kommer att arbeta vidare med frågan.  

 

_____________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/9 

§ 7  Internbudget, information. 

 

Äldrechef Torill Skaar meddelar att arbetet med internbudgeten fortgår. Handlingar om förslag till 

internbudget ska sändas ut separat och i god tid innan Äldrenämndens sammanträde, för att 

diskussioner ska kunna föras i de olika partigrupperna. 

 

Information om tidplan för 2012 års budgetarbete lämnas enligt nedan. 

 

Februari  Beslut om internbudget 

 

April  Mål och nyckeltal, redovisa pågående arbete 

 

Maj  Tertial 1 (inlämningsdag till ekonomi 18 maj) 

 

Augusti  Mål och nyckeltal, färdigt förslag. 

  Preliminär budget 2013. 

 

September  Tertial 2 (inlämningsdag till ekonomi 19 september) 

 

Beslut 

Informationen  noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/9 

§ 8  Bokslut 2011. 

 

Förvaltningschef Torill Skaar redovisar ett preliminärt bokslut och redogör för detsamma. 

Förändringar kan göras senast den 7 februari då det ska lämnas till Kommunstyrelsen. 

Äldrenämnden behandlar Bokslut 2011 vid sammanträde den 21 februari. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m) och Sune Håkansson (rp). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna redovisat bokslut men med fortsatt möjlig redigering av siffror 

och text t.o.m. 7 februari då justering sker av Äldrenämndens presidie för överlämnande till 

Kommunstyrelsen. 

 

_____________________ 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/9 

§ 9  Anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-01-25 Anhållan om tilläggsanslag i 

kompletteringsbudget 2012. 
   

 

 

Anhållan föreligger om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2012 enligt följande. 

 

Beskrivning Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt Belopp 

(tkr) 

1. Nytt verksamhetssystem 714000 4 510   62429      825 

 

Motivering                                                                                                                             
Nytt verksamhetssystem för Äldreförvaltningen är senarelagt, kvar är utbildningsinsatser och inköp  

av moduler. 

Beslut 

Äldrenämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om tilläggsanslag i kompletteringsbudget enligt 

ovan. 

_____________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/7 

§ 10  Aktuellt i verksamheten. 

 

Förvaltningschef Torill Skaar informerar enligt följande. 

 

- Kösituationen: 

14 personer står i kö till särskilt boende varav en med demens. 

 

- Gruppledarna i resp. parti i Ronneby har tillsammans med Äldrechefen och 

Landstingsrådet Calle Sandström och Ingrid Hoffman haft möte för att ompröva  

beslut om hemsjukvården. Vid detta möte bestämdes att Ronneby ska arbeta vidare 

med kommunalisering av hemsjukvården. 

 

- Arbete pågår med att försöka samordna lokaler med Landstinget. 

Kommunsjuksköterskorna ska flytta från sina lokaler på Hälsocenter och förslaget är till 

lokaler på Soft Center. 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/8 

§ 11  Information om kurser, konferenser m.m.                                                            
Alla som deltagit på kurser, konferenser eller varit ute i verksamheten              
uppmanas att lämna redovisning skriftligt eller muntligt. 

 

a) 1:e vice ordförande Sune Håkansson (rp) redovisar från kontaktpolitikerbesök på Lindebo, 

Bräkne-Hoby, som gjorts tillsammans med ledamot Eva Blennow (s) och Anders Lund (m). 

Enhetschefen vill veta och kunna utläsa hur mycket som anslagits för matdistribution i sitt område. 

Hyran för lägenhet bör avslutas samma dag som utflyttning sker. 

 

b) Ledamot Sylvia Edvinsson (mp) redovisar från kontaktpolitikerbesök på Ålycke, Johannishus,  

som gjorts tillsammans med ledamot Tomas Lund (sd). 

Det kändes som verksamheten fungerar på ett bra sätt. Strömavbrott har förevarit men matlagningen 

fungerade trots detta. Enhetschefen uttryckte sig positivt, vad gäller villorna i närområdet som är 

omgjorda till Trygghetsboenden. Rädsla finns för nedläggning av biblioteket. 

 

c) Ersättare Ann-Margreth Pfeifer rapporterar från konferens den 18 januari i Knut-Hahnsskolans 

aula om Våld i nära relationer som hon deltagit i tillsammans med flera. Handlingsplanen som 

gjorts i Ronneby fick mycket positiv kritik och är unik i Sverige. Handlingsplanen har tidigare 

presenterats för Äldrenämnden. Relationsvåld är ett samhällsproblem och alla har en skyldighet att 

anmäla misstanke om våld, fysisk eller psykisk. 

 

d) Föreligger inbjudan till föreläsning på Vidablick den 15 mars 2012 om Nationell värdegrund 

inom Äldreomsorgen, ny bestämmelse i Socialtjänstlagen inför införande av lokala 

värdighetsgarantier. Äldrenämndens ledamöter och ersättare anmäler sig till Inga-Lill Gliveson. 

Beslut 

Redovisning och information noteras till protokollet. 

Angående punkt d) görs anmälan till nämndsekreteraren innan den 29 februari. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-01-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/4 

§ 12 Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. 

 

a) Från Kommunfullmäktige  

 

§ 292 Besvarande av medborgarförslag från Pär Eliasson gällande att dementa patienters tillsyn 

nattetid inte blir en språkfråga utan en vårdfråga. 

§ 281 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Äldrenämnden,  

Robin Nordström (m) samt nyval. 

§ 306 Fyllnadsval efter Robin Nordström (m) ersättare i Äldrenämnden. 

§ 321 Beslut om uppräkning av förtroendemannaarvoden fr.o.m. 2012-01-01. 

§ 325 Äldrenämndens rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt  

4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen, kvartal 3, 2011. 

§ 308 Fastställande av budget för 2012 – 2013, plan 2014 – 2015. 

 

b) Skrivelse 2011-12-22 om uppsägning av hyresavtal och svar 2012-01-09 på detsamma. 

 

c) Från Socialstyrelsen 2011-12-07 Yttrande över utredningsmaterial om inspektion på Lindebo 

servicehus, Bräkne-Hoby, samt svar från Äldreförvaltningen 2011-12-29. 

 

d) Till Kommunfullmäktige 2011-11-10 från Pensionärsorganisationerna PRO, SPF, SKPF och 

SPRF i Ronneby angående reglemente för KPR, Kommunala Pensionärsrådet. 

 

e) Från Socialstyrelsen 2011-12-15 Prestationsersättning till kommuner för införandet av  lokala 

värdighetsgarantier år 2011. 

 

f) Från Polismyndigheten 2011-12-02 anmälan om förlorade nycklar. 

 

g) Protokoll 2011-12-07 från Kommunala Pensionärsrådet. 

 

h) Från Socialstyrelsen 2011-12-28 Statsbidrag till kommuner för att införa nationella riktlinjer för 

vård och omsorg för personer med demenssjukdom år 2011. 

 

i) Från Eringsboda samhälls- och hembygdsförening 2011-12-04 angående Björklidens framtid. 

 

j) Från Pensionärsorganisationerna PRO, SPF, SKPF och SPRF i Blekinge 2011-12-08  

önskemål om hur kommunernas äldrevård upphandlas, kvalitetssäkras och följs upp. 

 

k) Från Blekinge kompetenscentrum 2011-12-14 Handlingsplan för ledning och styrning för 

sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre i Blekinge. 

 

l) Från Personalen Vidablicksvägen 1 – 3, tack för god förtäring. 

 

m) Från Socialstyrelsen - resultat från en enkätundersökning 2011- Ej biståndsbeslutade insatser i 

kommunal äldre- och handikappomsorg. 
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n) Rapport till Kommunstyrelsen från Kommunal Hänger din mammas trygghet på dej? 

 

o) Från Förtroendenämnden protokoll 2011-12-08 samt verksamhetsplan 2012. 

  

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2012/6 

§ 13  Delegationsbeslut. 

 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 31 december 2011. 

 

Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar januari 2012. 

 

Rapporter i personalärenden. 

 

Beslut                                                                                                                                            

Redovisning av föreliggande beslut noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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§ 14  Övriga ärenden. 

 

Ersättare Ann-Margreth Pfeifer ställer frågor om Äldreförvaltningens nya organisation 

och enhetschefernas placering. 

Äldrechef Torill Skaar förklarar hur organisationsplanen arbetats fram. 

 

________________ 

 


