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Äldrenämnden 
 

Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 - 18.00 
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Susanne Lundgren (m) Johannes Chen (kd) 
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ekonom Eva Robertsson §§ 15,18,20-22 och  Inga-Lill Gliveson, sekreterare 
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2012/30 

§ 15  Kvalitet i korthet. 

 

Förvaltningschef Torill Skaar presenterar en övergripande redogörelse för Sveriges Kommuner och 

Landstings, SKL, resultatrapport innehållande resultaten för kommunens Kvalitet i korthet 2011. 

Resultatrapporten ge en bild av varje mått och en förklaring till hur man kan se på måttet. Totalt har 

160 kommuner deltagit i kommunens Kvalitet i korthet 2011. De deltagande kommunerna har 

utifrån resultatet möjlighet att analysera sin verksamhet och finna intressanta kommuner att jämföra 

sig med. 

 

Rapporten innehåller kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet, information, 

effektivitet och samhällsutveckling. 

 

Öppna jämförelser och Kompassen är mätinstrument för kvaliteten på verksamhetsnivå. 

Information om kvaliteten i verksamheten kommer att ges vid presentation av 

Verksamhetsberättelserna den 21 mars 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Sune Håkansson (rp), Bo Johansson (s), 

Kristina Rydén (s), Susanne Östergaard (fp), Johannes Chen (kd) och Anna Esepenkrona (m). 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2011/211 

§ 16  Begäran om remissyttrande gällande Förslag till Barn- och ungdomspolitisk 
strategi för Ronneby kommun 2012 - 2015. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-02-13 Yttrande 2012-02-10 av Jimmy Jonsson.    

2 Handling 2011-11-04 Begäran om remissyttrande 2011-11-03.    

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande gällande Förslag till barn- och ungdomspolitisk 

strategi för Ronneby kommun 2012 – 2015. Folkhälsosamordnaren i Ronneby kommun har 

utarbetat ett förslag till nytt barn- och ungdomspolitisk strategi i Ronneby kommun. Barn- och 

ungdomspolitisk strategin för Ronneby kommun är en gemensam plattform för det övergripande 

barn- och ungdomspolitiska programmet. Äldreförvaltningen anser att barnkonventionen ska 

beaktas i alla beslut. 

 

Äldreförvaltningen delar utredarens förslag till ny barn- och ungdomspolitisk strategi i Ronneby 

kommun. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden ställer sig bakom yttrandet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Kristina Rydén (s),  

Johannes Chen (kd) och Susanne Östergaard (fp). 

Beslut 

Äldrenämnden ställer sig bakom yttrandet med tillägg att Äldrenämnden anser att det inte behövs 

utses någon kontaktperson eller upprättas något barnbokslut för Äldrenämndens verksamhet. 

 

_____________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen
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2012/19 

§ 17  Revidering av lokala miljömål för Ronneby kommun. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-01-30 Från Ronneby kommuns Miljö- och 

energiråd 2012-01-27 inbjudan till att 
deltaga i arbetet med att revidera de 
lokala miljömålen och förslag till 
Projektbeskrivning för revidering av lokala 
miljömål för Ronneby kommun. 

   

Sammanfattning 
Från Ronneby kommuns energiråd har inkommit inbjudan att deltaga i arbetet med att revidera de 

lokala miljömålen. 

 

Under 2012 och 2013 kommer arbetet med att revidera de lokala miljömålen att pågå. För att målen 

ska vara så väl förankrade som möjligt samt realistiska för de olika verksamheterna och bolagen 

bjuds ni härmed in att deltaga i detta viktiga arbete. 

 

Två politiker ska utses från Äldrenämnden att ingå i den interna referensgruppen samt en 

tjänsteman att ingå i arbetsgruppen för det fortsatta arbetet. 

Förslag till beslut 
Susanne Östergaard (fp) och Kristina Rydén (s) föreslås utses av Äldrenämnden att deltaga i 

referensgruppen för arbetet med att revidera de lokala miljömålen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Birger Svensson (c) och  

Sylvia Edwinsson (mp). 

 

Birger Svensson (c) och Sylvia Edwinsson anmäler sitt intresse att utses av Äldrenämnden att 

deltaga i referensgruppen. 

 

Beslut 

Susanne Östergaard (fp) och Kristina Rydén (s) utses av Äldrenämnden att deltaga i 

referensgruppen för arbetet med att revidera de lokala miljömålen. 

_____________________ 

Exp: 

Ronneby kommuns Energiråd 
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2012/12 

§ 18 Utredningsdirektiv för Lagen om valfrihet, LOV. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-02-13 Utredningsdirektiv och utredningsuppdrag 

2012-02-08 för LOV. 
   

Sammanfattning 
Josef Mösenbacher, projektledare för Lagen om valfrihetssystem, LOV,  redogör för förslag till 

utredningsdirektiv för lagen om valfrihetssystem i Ronneby kommun. 

 

Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns möjligheten att med stöd av lagen om valfrihetssystem LOV 

(2008:92) skapa bra förutsättningar för att införa valfrihetssystem. 

 

LOV omfattar all socialtjänst, inklusive insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS samt hälso- och sjukvård. 

 

LOV ger verktyg för att informera tänkbara leverantörer om möjligheten att leverera välfärdtjänster 

inom dessa områden och för hur man ska göra när man prövar om en leverantör ska godkännas. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås ställa sig bakom utredningsdirektivet till lagen om valfrihetssystem, LOV, i 

Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Anders Lund (m), Sune Håkansson (rp), 

Anna Espenkrona (m), Kristina Rydén (s), Tomas Lund (sd), Sylvia Edwinsson (mp),  

Birger Svensson (c) och Susanne Östergaard (fp).  

 Beslut 

Äldrenämnden ställer sig bakom utredningsdirektivet till lagen om valfrihetssystem, LOV, i 

Ronneby kommun.  

En återkoppling i ärendet ske vid nämndens sammanträde i maj 2012. 

 

_____________________ 
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2012/25 

§ 19  Inventering av utbildningsbehov för vårdbiträden och undersköterskor. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-02-14 Förslag 2012-02-14 av Torill Skaar.    

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat om satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen, 

omvårdnadslyftet. Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen 

för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade  

uppgifter. 

 

Huvudsyftet med satsningen är att stimulera till att långsiktigt arbeta med att stärka kompetensen 

inom äldreomsorgen och att ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. 

 

För att kunna ta fram en långsiktig kompetensutvecklingsplan behövs en kartläggning göras av  

utbildningsnivån. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att uppdra till äldrechefen att göra en inventering av vårdbiträdens 

och undersköterskors utbildning. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Sune Håkansson (rp) och Bo Johansson (s). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att uppdra till äldrechefen att göra en inventering av vårdbiträdens och 

undersköterskors utbildning. 

 

_____________________ 
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2012/9 

§ 20  Genomgång av bokslut 2011. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-02-13 Genomgång av bokslut 2011.    

Sammanfattning 
Förvaltningschef Torill Skaar och ekonom Eva Robertsson går igenom bokslut 2011 för 

Äldrenämnden, vilket visar ett bokslutsresultat på 272 010 000 kr. 

 

Äldrenämndens budget för 2011 var 274 443 000 kr. Äldrenämnden ger ett överskott på 

2 433 000 kr. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Sune Håkansson (rp), Bo Johansson (s),  

Birgitta Andersson (s), Anders Lund (m) och Anna Espenkrona (m). 

 

Beslut 

Genomgång av bokslut 2011 noteras till protokollet. 

_____________________ 
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2012/9 

§ 21  Förslag till internbudget 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-02-14 Förslag till Internbudget 2012.    

Sammanfattning 
Förvaltningschef Torill Skaar presenterar förslag till disponering av internbudget 2012. 

Ekonom Eva Robertsson är närvarande och svarar på frågor i samband med genomgång av 

förslaget. 

 

Budgetramen är 269 497 00 kr för Äldrenämnden 2012. Osäkerhet finns vad gäller risk av 

Landstingsbidrag för delegerad hemsjukvård, hyror för sammanhållen vård och reservation för 

förändring på Björkliden, Eringsboda, från särskilt boende till trygghetsboende. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Sune Håkansson (rp), Bo Johansson (s),  

Anders Lund (m) och Kristina Rydén (s). 

Yrkanden 
Susanne Lundgren (m) yrkar bifall till förslaget. 

 

Bo Johansson (s) yrkar tillsammans med den socialdemokratiska gruppen att verksamhet  

818 konto 1060 reduceras med 150 tkr, verksamhet 818 konto 1094 reduceras med 30 tkr och  

verksamhet 509 konto 1000 hemtjänst i ordinärt boende förstärks med 180 tkr. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och på Bo Johanssons (s) m.fl. yrkande och  

finner att nämnden beslutat bifalla Ordförandens förslag. 

 

Beslut 

Internbudget 2012 antas enligt föreliggande förslag. 

_____________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige
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2012/7 

§ 22  Aktuellt i verksamheten. 

 

Förvaltningschef Torill Skaar redogör för aktuellt i äldreverksamheten. 

 

- Tidningsartiklar har förevarit i enskilt ärende. Omsorgsnämndens beslut 2011-10-19 har  

överklagats och gäller bistånd i form av särskilt boende enligt socialtjänstlagen. 

Förvaltningsrätten har i dom 2012-01-24 avslagit överklagandet. 

 

- Kösituationen: 

14 personer står i kö till särskilt boende. 

 

- Redovisning från Previa avseende äldreomsorgens personal. 

Arbetet är indelat i tre delar: rehablitering, förebyggande och främjande. 

 

- Biståndshandläggaren håller på med uppföljning för samtliga vårdtagare på Björkliden. 

Helt klart är att en vårdtagare flyttar till annat särskilt boende den 1 mars. Fyra vårdtagare 

har valt att bo kvar i trygghetsboendet.  

Förvaltningschef Torill Skaar och personalsekreterare Agnetha Wildros har träffat 

personalen en gång för att diskutera framtiden och erbjuda annan placering inom 

äldreomsorgen. I eftermiddag träffar Agnetha Wildros personalen en andra gång. 

Nattpatrullen ska utredas vidare.  

I mars ska förankring av personalsituationen på Björkliden behandlas i Samverkansgruppen. 

 

- Landstinget har sagt upp nuvarande hyresavtal gällande sjuksköterskornas lokaler på 

Hälsocenter.Torill Skaar och hemsjukvårdens personal har tittat på nya gemensamma 

lokaler. Förslag är Soft Center och Sörby center. Lokalerna på Hälsocenter är uppsagda 

fr.o.m. 2012-03-01. Tanken är att övrig HSL- personal och biståndsenheten ska flytta till 

dessa lokaler.  

 

- Trygg hemgång, KoLa – projektet, är nu avslutat i Ronneby kommun och ett nytt projekt har 

startats kallat ”Trygg hemgång”. Trygg hemgång innebär att personal har extra tid avsatt för 

vårdtagare med stort omvårdnadsbehov i samband med hemgång från sjukhus. Projektledare 

Annika Svahn, sjukgymnast, och Gunilla Blom, rehabassistent, kommer att jobba i 

projektet. Ytterligare personal kommer att anställas. Intresseanmälan har gått ut och 

intervjuer har förevarit och är klara. 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2012/8 

§ 23 Kurser, konferenser m.m. 

 

Föreligger information om följande kurser, konferenser m.m. 

 

a)  Påminnelse till nämnden om föreläsning på Vidablick torsdagen den 15 mars 08.30 – 16.30 

     Nationell värdegrund inom äldreomsorgen, ny bestämmelse i Socialtjänstlagen, inför införande  

     av lokala värdighetsgarantier.  

 

b)  Genomgång sker av Verksamhetsberättelser onsdagen den 21 mars 2012. Inbjudan  och   

     verksamhetsberättelser kommer att skickas ut i god tid. 

 

c)  Äldrenämndens sammanträden den 18 september och 23 oktober 2012 kolliderar med  

     budgetberedningen.  

     Äldrenämnden beslutar att flytta sammanträdena i september och oktober till den onsdagen                 

     den 19 september och onsdagen den 24 oktober 2012. Ny lista för nämndens sammanträden  

     skickas ut med nästa kallelse. 

 

d)  Landstinget Blekinge inbjuder förtroendevalda i landsting och kommun till konferens fredagen  

     den 16 mars 2012 kl. 10.00 – 14.00 i Landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona, avseende  

     Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre.  

     Anmälan sker till nämndsekreterare Inga-Lill Gliveson. 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(16) 

 
Äldrenämnden 2012-02-21 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/4 

§ 24 Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. 

 

a) Från Högsta Förvaltningsdomstolen 2012-01-18 mål nr. 6973-11 Ej prövningstillstånd angående 

bistånd enligt socialtjänstlagen (Dnr. 2011/156 Hidnr 2012.51). 

 

b) Från Förvaltningsrätten dom 2012-01-24 mål nr 4011-11 Avslag angående bistånd i form av 

särskilt boende enligt socialtjänstlagen (Dnr. 2011/222 Hidnr 2012.70). 

 

c) Från Förvaltningsrätten dom 2012-01-23 mål nr 3756-11 Avslag enligt lagen om färdtjänst (Dnr. 

2012/18 71). 

 

d) Från Förvaltningsrätten dom 2012-01-24 mål nr 3397-11 Avslag enligt lagen om färdtjänst (Dnr. 

2012/18 72). 

 

e) Avtal mellan Ronneby kommun (äldreomsorgen) och Musik i Blekinge jan 2012 för konserter på 

särskilda boenden och dagcentraler (Dnr. 2012/10 32). 

 

f) Huvudavtal december 2012 Samverkan Landstinget Blekinge och Ronneby kommun, SITHS, 

SJUNET och HSA (Dnr. 2012/11 33). 

 

g) Från Sveriges kommuner och landsting, SKL, 2012-01-11, cirkulär 12:2 Kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. 

 

h) Från Sveriges Tandläkarförbund 2012-02-01 Munhälsan bör finnas med i lokala 

värdighetsgarantier för äldreomsorgen. 

 

i) Från Arbetsmiljöverket 2012-02-06 Föranmälan om inspektion på Olsgården, Kallinge – Hållbar 

arbetsmiljö med kvinnor i fokus (Dnr. 2012/24 88). 

 

j) Från Arbetsmiljöverket 2012-02-06 Föranmälan om inspektion på Ålycke, Johannishus – Hållbar 

arbetsmiljö med kvinnor i fokus (Dnr. 2012/23 87). 

 

Bo Johansson (s) undrar över skrivelse som inkommit i början på februari angående beslut från 

Socialstyrelsen 2012-01-31 av tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453, SoL, och 

patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, av Lindebo särskilda boende. 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Socialstyrelsens beslut 2012-01-31 angående särskilda boendet Lindebo behandlas på sammanträdet 

i mars. 

 

_____________________ 
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2012/6 

§ 25  Delegationsbeslut. 

 

Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar januari 2012. 

 

Rapport i personalärenden. 

 

Beslut 

Redovisning av föreliggande beslut noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2012/5 

§ 26  Övriga ärenden. 

 

2:e vice ordförande Bo Johansson (s) undrar över vad det finns för tankar omkring Europeiska 

äldrerådet 2012 och om det möjligen kan sökas medel för finansiering. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(16) 

 
Äldrenämnden 2012-02-21 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Utredningsdirektiv – Lagen om valfrihetssystem 
Lagen om valfrihet, LOV,  ska stimulera och öka möjligheten till mångfald. Den ska ge kvinnor och 

mindre verksamheter, kooperativ och friviligorganisationer möjlighet att konkurrera och erbjuda 

sina specifika lösningar till dem som så önskar.  

För att stimulera marknaden och göra det möjligt för nya företag att komma igång skall det utredas 

vilka krav som en leverantör behöver uppfylla vid ansökningstillfället för att bli godkänd .  

 

Utreda hur Lagen om valfrihetssystem skall införas i Ronneby kommun. 

 

Utreda leverantörens möjlighet att begränsa sitt åtagande till exempel ett visst antal tjänster, timmar 

per månad eller vecka genom att sätta ett kapacitetstak. 

 

Utreda leverantörens möjlighet att begränsa sitt åtagande till ett visst geografiskt område.  

 

Utreda vilka tjänster som ska omfattas av valfrihet. 

 

Utreda värdet på tjänsten.  

 

Utreda ersättningsnivåer. Vad som ska inrymmas i ersättningen. 

 

Utreda leverantörens möjlighet att kommunicera med  

IT - programvara samt rutiner som används inom äldreförvaltningen. 

 

Utforma ett förfrågningsunderlag och en ansökningsblankett som innehåller de krav som ska 

upphandlas.  

 

Identifiera krav som skall vara vägledande för leverantörens miljöarbete och transportlogistik. 

 

Identifiera krav för att bli godkänd som leverantör i valfrihetssystemet. 

 

Ta fram relevanta, konkreta och uppföljningsbara krav på tjänsten, dvs. vilka krav kommunen 

ställer på tjänsten när den levereras och på leverantören under avtalstiden. 

 

Ta fram mallar för beslut att kontrollera och godkänna, respektive att inte godkänna en leverantör.  

 

Skapa en konkurrensneutral rutin för att utse en leverantör när den enskilde inte vill välja leverantör 

själv.  

 

Ta fram underlag till information (broschyrer mm) så att den enskilde har tillgång till tillgänglig och 

jämförbar information om valalternativen och vilka leverantörer de kan välja emellan. 

 

Ta fram förslag hur kommunen ska organisera sig för att hantera administrationen av 

valfrihetssystemet när det är i drift. 

Vem som ska behandla, underrätta, godkänna och teckna kontrakt.   

 

Ta fram underlag hur Lagen om valfrihetssystem långsiktigt påverka äldreförvaltningens 

personalorganisation. 

 

Utredningsförslaget skall delredovisas till nämndens sammanträde i maj. 
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Utredningsförslaget skall presenteras på nämndens junimöte. 

 


