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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Äldrenämnden 
 

Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 – 17.15 

 

Beslutande 

Susanne Lundgren (m) Birgitta Andersson (s) 

Bo Johansson (s) Johnny Håkansson (s) 

Anders Lund (m) Sylvia Edwinsson (mp) 

Birger S Svensson (c) Tomas Lund (sd) 

Susanne Petersson (c) Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare  

Susanne Östergaard (fp) Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ersättare 

Johannes Chen (kd)  
 

 

Övriga deltagare: 

Ersättarna Anna Espenkrona (m), Ingrid Carlsson (m), Laila Andersson (fp) och Björn Brink (sd), 
förvaltningchef Torill Skaar Magnusson och nämndsekreterare Inga-Lill Gliveson. 
 
Utses att justera: Johnny Håkansson 

 
Justeringens plats och tid: 

Kommunledningsförvaltningen 2012-09-26/kl.16.30 
 
 
Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: 98 - 109   

 
 
Ordförande: Susanne Lundgren  

 

Justerande: Johnny Håkansson 

 

 
 

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

 
Organ: Äldrenämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2012-09-19 
 

Datum för anslags uppsättande:  2012-09-27  

 

Datum för anslags nedtagande:  2012-10-18 

 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
 

 
Underskrift: Inga-Lill Gliveson 
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2012/141 

§ 98  Muntlig redovisning i enskilt ärende. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson ger en muntlig redogörelse för ett enskilt ärende med              

(ÄN dnr. 2012/126 611, SOS dnr 9.2-41508/2012-3)  av en kvinna vars anhöriga har lämnat in 

 klagomål angående bristfällig vård och omvårdnad. Föreligger yttrande 2012-08-27 till 

Socialstyrelsen efter utredning i ärendet. 

Deltar i debatten  
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Johannes Chen (kd), Susanne Östergaard (fp), 

Ann-Margret Pfeifer (s) och Johnny Håkansson (s). 

Beslut 

Äldrenämnden ställer sig bakom yttrandet till Socialstyrelsen och noterar redovisningen  

till protokollet. 

 

_____________________ 

Exp: 

Socialstyrelsen
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2012/137 

§ 99  Tjänstegarantier inom äldreomsorgen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Torill Skaar är närvarande och redovisar ett utkast/arbetsmaterial om hur 

tjänstegarantierna beskriver och förtydligar kommunens insatser om vad man har rätt att  

förvänta sig om man har beviljade insatser från äldreomsorgen.  

 

Möjligheten finns att framföra klagomål om inte kommunen uppfyller vad som lovats.  

Klagomål och synpunkter kan ges på flera sätt. Klagomål och synpunkter ses som ett sätt  

att förbättra och utveckla verksamheten inom äldreomsorgen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Anna Espenkrona (m), Bo Johansson (s),  

Susanne Östergaard (fp), Tomas Lund (sd), Johannes Chen (kd), Ann-Margret Pfeifer (s), 

Susanne Petersson (c), Laila Andersson (fp), Anders Lund (m) och Hjördis Thiel (rp). 

 

Beslut 

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att fundera över utformning av tjänstegarantierna 

utifrån dagens diskussioner i ärendet och återkomma med konkreta förslag till tjänstegarantier. 

 

_____________________ 
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2012/115 

§ 100  Avtal om bårhusplatser. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-09-12 Från Äldreförvaltningen 2012-09-11 

förslag till avtal om bårhusplatser med 
Landstinget Blekinge. 

   

2 Handling 2012-06-26 Från Landstinget  2012-06-15 om förslag 
till avtal mellan Ronneby kommun och 
Landstinget i Blekinge om bårhusplatser. 

   

Sammanfattning 
Kommunen har enligt § 2c Hälso- och sjukvårdslagen en skyldighet att ta hand om avlidna 

till dess att den döda överlämnas för bisättning (kistläggning). För kommunen innebär det 

ett transport- och förvaringsansvar för alla personer som avlider i särskilt boende.  

Landstinget Blekinge har från och med 2012 07 01 begärt ersättning av Ronneby kommun 

för att tillhandshålla bårhusplatser. Ett avtalsförslag har därför upprättats mellan 

kommunen och landstinget. 

Bestämmelser om vårdavgifter i § 26 Hälso- och sjukvårdslagen medger att kommunen får 

ta ut avgifter i samband med omhändertagande av avlidna. Detta är en avgift som belastar 

dödsboet. 

Bedömning 
Ronneby kommun tecknar föreslaget avtal om bårhusplatser med landstinget Blekinge till 

en kostnad av 1600 kronor/ avliden. Inom Ronneby kommuns särskilda boenden avlider 

och förvaras inför kistläggning hos landstinget Blekinge, omkring 100 personer/år.  

Ett ställningstagande till att ta ut avgiften på 1600 kronor från dödsboet skjuts på 

framtiden, då frågan ännu inte är tillräckligt utredd. 

 

Bårhusavgift tas inte ut av landstinget 

om patienten som bor i särskilt boende avlider på sjukhuset 

om en klinisk obduktion ska göras 

om implantat/pacemaker ska avlägsnas på bårhuset, såvida inte den avlidne lämnas kvar 

för förvaring på bårhuset   

Förslag till beslut 
Äldrenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal om bårhusplatser med 

landstinget Blekinge. 

Bårhusavgift tas inte ut av dödsboet. 

 

 

 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(16) 

 
Äldrenämnden 2012-09-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Tomas Lund (sd), 

Sylvia Edwinsson (mp) och Laila Andersson (fp). 

Beslut 

Äldrenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal  om bårhusplatser med 

landstinget Blekinge. 

Bårhusavgift tas inte ut av dödsboet. 

 

_____________________ 
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2012/118 

§ 101  Remiss - Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-09-12 Förslag 2012-09-10 till yttrande om nya 

föreskrifter och allmänna råd om Lex 
Maria. 

   

2 Handling 2012-07-02 Från Socialstyrelsen 2012-06-29 remiss.    

Sammanfattning 
Från Socialstyrelsen har 2012-06-29 inkommit förslag till föreskrifter och allmänna råd om  

Lex Maria. Socialstyrelsen ger Ronneby kommun möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Föreligger förslag till yttrande från medicinskt ansvarig sjuksköterska Karin Widecrantz. 

Yttrande 
Förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria är tydligt, med fokus på utredning, 

information och kunskapsspridning. 

Det tydliggörs för vårdgivaren om utredningsförfarandet och om hur händelserna ska hanteras i 

verksamheterna. 

Ett förtydligande behövs, om vad som åligger vårdgivaren, då patienten är dömd till öppen 

psykiatrisk tvångsvård. Hänvisningen i förslaget gäller endast sluten vård. 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden ställer sig bakom yttrandet till nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m) och Bo Johansson (s). 

 

Beslut 

Äldrenämnden ställer sig bakom yttrandet till nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria. 

 

_____________________ 

Exp: 

Socialstyrelsen
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2012/139 

§ 102  Vidareutbildning för kommunens sjuksköterskor med inriktning för vård av 
äldre. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-09-12 Förslag 2012-09-12 om vidareutbildning 

för kommunens sjuksköterskor. 
   

Sammanfattning 
Förslag på att erbjuda kommunsjuksköterskor i Ronneby möjligheten att vidareutbilda sig med 

inriktning vård av äldre. Detta är en del av en långsiktig satsning för att möta framtida krav på vår 

äldreomsorg där sjuksköterskor kan utveckla specialistkunskaper på området som gagnar den 

enskilde och verksamhetens organisation.  

 

Specialistutbildningen vård av äldre är en akademisk utbildning på avancerad nivå som innefattar 

handledarkompetens och därutöver ges en magisterexamen. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås ersätta nuvarande erbjudande till Ronneby kommuns tillsvidareanställda 

sjuksköterskor med möjligheten att med likvärdiga förutsättningar läsa 

specialistsjuksköterskeprogrammet vård av äldre med 60 högskolepoäng.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Susanne Östergaard (fp), Hjördis Thiel (rp), 

Johannes Chen (kd), Sylvia Edwinsson (mp), Anna Espenkrona (m) och Bo Johansson (s). 

 

Beslut 

Äldrenämnden upphäver det tidigare fattade beslutet under § 139/2008. Att utbildning ges i den 

omfattning som verksamheten medger till Ronneby kommuns tillsvidareanställda sjuksköterskor 

med möjligheten att med likvärdiga förutsättningar läsa specialistsjuksköterskeprogrammet vård   

av äldre med 60 högskolepoäng. 

 

_____________________ 
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2012/138 

§ 103  System för tidsregistrering inom hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-09-11 Förslag 2012-09-10 om uppdrag till 

förvaltningschefen. 
   

Sammanfattning 
Äldrenämnden har beslutat om att nyckeltalet för effektiv brukartid inom hemtjänsten ska vara  

65 %. 

 

För att säkerställa mål- och kvalitetsuppfyllelse föreslås att utreda möjligheterna att upphandla  

ett system för tidsregistrering inom hemtjänsten. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheten att upphandla ett 

system för tidsregistrering inom hemtjänsten. 

 

Beslut 

Äldrenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda vilka system som finns för 

tidsregistrering inom hemtjänsten samt att utreda dess kostnader  inför eventuell upphandling.  

 

 

 

_____________________ 
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2012/9 

§ 104  Tertial 2. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-09-12 Tertial 2.    

Sammanfattning 
Uppföljningsrapport och redovisning på aktivitets- och objektsnivå föreligger. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson ger en redovisning och svarar på frågor per verksamhet och 

aktivitet, Tertial 2. 

 

Äldrenämnden har tagit del av uppföljningsrapport samt redovisning på aktivitets- och objekts nivå. 

Kommentarer och vidtagna åtgärder avseende verksamhet och ekonomi redovisas enligt nedan. 

 

Från tertial 1 till tertial 2 har prognosen för 2012 totalt förbättrats med ca 2 700 tkr. Tyvärr kommer 

inte äldrenämnden att kunna hålla en budget i balans beroende på flera faktorer, vilket beskrivs 

nedan. 

Volymökning i hemtjänsten med ca 17 000 timmar. Från bokslut 2011, 249 110 timmar till 

beräknad prognos 2012, 265 969 timmar. Beräknad timkostnad på 250 tkr ger en ökad kostnad på 

ca 4 250 tkr. 

Inom särskilt boende har vi under året haft två kostnadskrävande ärenden, med ca 880 tkr på helår. 

Transporterna till dagcentralerna har ökat innevarande år med ca 300 tkr, trots att vi ökade 

internbudgeten från 250 tkr till 550 tkr. 

Minskade intäkter på grund av införande av nytt verksamhetssystem blir enligt prognos 1 250 tkr på 

helår. 

Totala kostnader för utökad verksamhet, samt minskade intäkter 2012 blir ca 6 680 tkr. 

Vidtagna åtgärder: 

 Minskat underskott för sjuksköterskor med ca 1000 tkr 

 Återhållsamhet på förvaltningsnivå med ca 720 tkr 

 Förstärkning inom avgiftshandläggningen för att säkerställa avgiftshanteringen pågår. 

 

Övriga händelser: 

 Minskade kostnader för anhörigvård, samt ökade intäkter för vårdtagare som vistas tillfälligt 

i vår kommun, ca 600 tkr 

 Överskott rehabilitering med ca 1100 tkr. Överkott på grund av svårigheter att rekryttera, 

dock ej önskvärt läge, men också på grund av mindre inköp av hjälpmedel. 
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Avsikten efter tertial 1 var att minska personalkostnaderna inom hemtjänsten med ca 3000 tkr. 

Detta har vi inte lyckats genomföra då volymen har ökat med ca 17 000 timmar enligt prognos 

2012, samt vissa svårigheter att omfördela personal. Vi har även haft några extra kostnadskrävande 

ärenden inom särskilt boende. 

Utifrån det ovan beskrivna läget, äskar äldrenämnden om tilläggsanslag med 3 500 tkr för 2012.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s) och Anna Espenkrona (m). 

 

Beslut 

Äldrenämnden överlämnar Tertial 2 med godkännande till kommunstyrelsen och delegerar till 

Ordföranden att tillsammans med presidiet fastställa tilläggsäskandet för budgetåret 2012 samt  

där efter översända detsamma till Kommunstyrelsen. 

 

____________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen
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2012/9 

§ 105  Internbudget 2013. 

 

Ordförande Susanne Lundgren (m) informerar om att arbetet med Internbudget 2013 måste 

påbörjas. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ge presidiet i uppdrag att arbeta med Internbudget 2013 och lämna 

förslag till nämnden. 

 

_____________________ 
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2012/7 

§ 106  Aktuellt i verksamheten. 

 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar enligt nedan. 

 

-   På Vidablick, låghuset, har uppstått en skada i gemensamhetsutrymmet, vilket  

innebär att evakuering är nödvändig. Detta kan innebära en kostnad vad gäller                       

betalningsansvaret. 

 

-   Utredning pågår i enskilt ärende utifrån en händelse mellan två vårdtagare på ett  

särskilt boende. 

 

-   Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, påtalar att det i samband med Ledar för resultat 

innebär förändringar inom många områden i äldreomsorgen. Här är medborgarperspektivet i 

Centrum. Förvaltningen återkommer i ärendet. 

 

 

Ordförande Susanne Lundgren (m) uppmanar ledamöter och ersättare i nämnden att diskutera 

Lagen om valfrihet, LOV- arbetet, med sina gruppledare och partigrupper i respektive parti och att 

återkomma med åsikter. 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2012/8 

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

 

Ledamot Anders Lund (m) rapporterar från verksamhetsbesök den 11 september 2012 på Lindebo, 

Bräkne-Hoby, där han varit tillsammans med ledamöterna Sune Håkansson (rp) och Birgitta 

Andersson (s) samt ersättare Kristina Rydén (s). 

Skriftlig sammanfattning i ärendet föreligger. 

  

Beslut 

Rapporten noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2012/4 

§ 108  Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. 

 

a)  Från Kommunfullmäktige § 225/2012 Beslut om att anta en reviderad Barn- och 

ungdomspolitisk strategi för Ronneby kommun 2012 – 2015 Dnr. 2011/211 (2012.566). 

 

b) Från Kommunfullmäktige § 227/2012 Äldreomsorgens rapportering till Länsstyrelsen  

gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt  16 kap 6f socialtjänstlagen 

Dnr. 2012/76 (567). 

 

c) Från Arbetsmiljöverket 2012-08-22 inspektionsuppföljning angående Olsgården, Kallinge, 

ärenden ISV 2012/8389 och ISV 2012/6459 Dnr. 2012/24 (560) och 2012/33 (561). 

 

d) Till Socialstyrelsen 2012-05-24 ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja 

utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen Dnr. 2012/83 (527). 

 

e) Från Polismyndigheten 2012-08-13 anmälan om stöld av registreringsskylt från en av 

kommunens bilar samt underrättelse om beslut Dnr. 2012/135 (543 o 563). 

 

f) Från Polismyndigheten 2012-08-12 anmälan, tilläggsanmälan och underrättelse om beslut 

angående inbrott på Björkliden, Eringsboda Dnr. 2012/134 (534, 536 o 544). 

 

g) Från Sveriges Kommuner och Landsting 2012-09-03 Information om inrapportering av 

grundläggande krav för att ta del av prestationsersättning 2012 – Sammanhållen vård och omsorg 

om de mest sjuka äldre Dnr. 2012/48 (565). 

 

h) Protokoll från Pensionärsrådet 2012-08-15. 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2012/6 

§ 109  Delegationsbeslut. 

 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 31 augusti 2012. 

 

Rapport i personalärenden. 

 

Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar. 

 

Tilldelningsbeslut för upphandling av inkontinensartiklar. 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 

 


