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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 §§ 15-18 
Ingrid Carlsson (M) 
Susanne Petersson (C) 
Johannes Chen (OBT KD) 
Johnny Håkansson (S) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Tomas Lund (SD) 
Sandra  Bergkvist (SD) §§ 15-18  
Lindis Ohlsson (S) 

Tjänstgörande ersättare Kristina Rydén (S) tjänstgör istället för Ally Karlsson (V) 
Christer Åkesson (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S) §§ 15-18 
Agnetha Wildros (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist ( S) §§ 18-32 
Ronny Johansson (M) tjänstgör istället för Anders Lund (M) §§ 18-32 
Yvonne Olsson (SD) tjänstgör istället för Sandra Bergkvist (SD) §§ 18-32 

Övriga närvarande  

Ersättare Ulla Samuelsson (C) 
Laila Andersson (L) §§ 15-18 
Monia Svensson (RP)  

Tjänstemän Torill Skaar Magnusson, äldrechef  
Helen Ahlberg, verksamhetschef  
Christoffer Svensson, nämndsekreterare  
Eva Robertsson, ekonom §§ 16-17  
Britt-Marie Karlsson, kvalitetsutvecklare § 23 
Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 24 
Anette Olofsson, dietist § 26 
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§ 15 Dnr 2017-000004 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 16 Dnr 2017-000026 040 

Bokslut 2016  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson föredrar 

ärendet: 

Sammanfattning  

Förslag till bokslut för år 2016 har delgivits ledamöterna i utskickat material. 

Äldrenämndens bokslut visar ett överskott om 4 377 tkr.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att fastställa förslag till bokslut för år 2016.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna 

Johnny Håkansson (S), Tomas Lund (SD) samt ersättare Monia Svensson 

(RP).  

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på äldrenämnden godkänner förslag 

till bokslut för år 2016.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna bokslut för år 2016 samt uppdra åt 

äldreförvaltningen att till sammanträder i mars återkomma med en analys av 

utfallen inom hemtjänstgrupperna och särskilda boendena.  

 

Bokslutskommentarer 2016 Äldrenämnden (Dnr:2017/26 Nr.30), till detta 

protokoll bifogad bilaga 1. 

Resultaträkning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (Dnr:2017/26 

Nr. 20), till detta protokoll bifogad bilaga 2.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Ekonomienheten 

Äldreförvaltningen  
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§ 17 Dnr 2016-000230 041 

Internbudget 2017 

Ekonom Eva Robertsson föredrar ärendet: 

Sammanfattning  

Förslag till internbudget för äldrenämnden gällande år 2017 har delgivits 

ledamöterna i utskickat material.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att fastställa utskickat förslag till 

internbudget för år 2017 med revideringen att 200 tkr från konto 1709, 

avgifter för trygghetslarm, flyttas till konto 1705, avgifter hemtjänst, under 

verksamhet 509, hemtjänst.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) samt tjänstgörande 

ersättare Kristina Rydén (S).  

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att äldrenämnden fastställer 

presenterat förslag till internbudget för år 2017 med ovan föreslagen 

revidering.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att fastställa presenterat förslag till internbudget för 

år 2017, till detta protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 

Ekonomienheten  
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§ 18 Dnr 2017-000031 040 

Redovisning/rapportering avseende anhållan om 
tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2017  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet: 

Sammanfattning  

Anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget för år 2017 har lämnats 

till ekonomienheten och presenteras nedan. 

 

Beskrivning Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt Belopp  

1. Nytt 

verksamhetssystem 

714000 4 510   62429 41 

2. Inventarier till 

Ålycke 

714000 4 510   62430 1 000 

3. Inventarier till 

nya 

trygghetsboende 

714000 4 509   62432  116 

4. Inventarier till 

äldreförvaltningen  

714000 4 510   62433 258 

5.Digitala nycklar  714000 4 509   62435 126 

Totalt 1 541 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på att äldrenämnden bifaller 

ovan framställning avseende anhållan om tilläggsanslag i 

kompletteringsbudget för år 2017.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna framställd anhållan om tilläggsanslag i 

kompletteringsbudget för år 2017. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 

Ekonomienheten  
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§ 19 Dnr 2016-000189 730 

Samhall, projektförslag gällande att låta samhall under 
en begränsad tid göra inköp för vårdtagarna i Ronneby 
och Kallinge 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet: 

Sammanfattning  

Planering och inköp av dagligvaror 1 gång/vecka är en servicetjänst som 

beviljas genom biståndsbedömning. Tjänsten innefattar även leverans samt 

uppackning och inplockning hos vårdtagaren. 

Inom ramen för LOV (Lagen om valfrihet) kan vårdtagaren välja om det ska 

vara kommunen eller privat vårdföretag som utför tjänsten. 

Detta ärende gäller tjänsten ”inhandling av dagligvaror” till vårdtagare inom 

hemtjänsten i egenregin (egenregin = när vårdtagaren väljer kommunen som 

utförare). 

För att gynna socialt företagande kan tjänsten ”inhandling av dagligvaror till 

vårdtagare inom hemtjänsten i egenregin” upphandlas enligt LOU (lagen om 

offentlig upphandling). 

Syftet är att rikta upphandlingen till företag som genererar arbeten åt 

personer med funktionsnedsättningar och därmed skapa meningsfull 

sysselsättning för dem i arbetslivet. En annan effekt av upphandlingen blir 

att hemtjänsten avlastas med en fysiskt tung arbetsuppgift. 

Bedömning 

Kommunen är en betydande arbetsgivare och har ett ansvar att göra det 

möjligt för personer med funktionsnedsättning att finna en plats i arbetslivet. 

Det vore därmed positivt att upphandla tjänsten enligt LOU.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ge Äldreförvaltningen i uppdrag att ta 

fram ett förfrågningsunderlag och upphandla tjänsten ”inhandling av 

dagligvaror till vårdtagare inom hemtjänsten i egenregin” enligt LOU.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att bordlägga ärendet.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare, äldreförvaltningen  

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(33) 
2017-02-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 2017-000013 730 

Utreda möjligheterna att skapa tvättstuga, genom 
socialt företagande, för att sköta vårdtagares 
"hushållstvätt" 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet: 

Sammanfattning  

Tvätt av ”hushållstvätt” är en servicetjänst som beviljas genom 

biståndsbedömning, hemtjänsten (egenregin) är utförare av uppgiften. 

Tjänsten innefattar även upphängning, ihopvikning samt strykning av 

enstaka plagg. 

Tvätt är en tjänst som skulle kunna utföras av extern utförare. En extern 

utförare som enbart arbetar med tvätt håller ofta högre kvalitet då de är 

specialiserade inom området.  

Bedömning 

För att gynna socialt företagande med inriktning mot personer med 

funktionsnedsättning, skulle servicetjänsten tvätt kunna utföras av extern 

utförare. Köket på Vidablick är idag outnyttjat och skulle kunna vara ett 

förslag till placering.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ge Äldreförvaltningen i uppdrag att utreda 

frågan vidare.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på att ärendet remitteras till 

kommunala pensionärsrådet. 

I övrigt bifall till förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda frågan 

vidare samt att remittera ärendet till kommunala pensionärsrådet. 

________________ 

Exp: 

Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare, äldreförvaltningen  

Kommunala pensionärsrådet 
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§ 21 Dnr 2017-000011 730 

Förslag till förändring av rutin om medföljande 
personal i ambulans 

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag:  

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har sedan 2012 en av äldrenämnden beslutad rutin som 

anger att omvårdnadspersonal ska följa med vårdtagare i ambulanstransport 

till sjukhus fram till kl. 19:00. Verksamheten anpassar sig efter den rutinen 

och det leder till att vårdtagare kan skickas ensamma till sjukhus trots att det 

finns ett behov av stöd till exempel på grund av oro när vårdtagaren har 

demenssjukdom enbart på grund av att transporten sker efter kl. 19:00. 

Äldreförvaltningen föreslår att tidsangivelsen tas bort i rutinen och att det är 

vårdtagarens behov som ska styra om omvårdnadspersonal följer med i 

ambulans eller inte. Behovet av medföljare i ambulans kan bedömas av 

sjuksköterska i samråd med omvårdnadspersonal.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar: 

- att rutinen gällande medföljare i ambulanstransport ändras och att 

tidsangivelsen tas bort. 

- att behovet av medföljare bedöms av sjuksköterska i samråd med 

omvårdnadspersonal.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar:  

- att rutinen gällande medföljare i ambulanstransport ändras och att 

tidsangivelsen tas bort. 

- att behovet av medföljare bedöms av sjuksköterska i samråd med 

omvårdnadspersonal. 

________________ 

Exp: 

Helen Ahlberg, verksamhetschef, äldreförvaltningen  

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(33) 
2017-02-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 2017-000027 730 

Anhörigstöd  

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag:  

Sammanfattning  

I Socialtjänstlagen framgår att socialtjänsten ska erbjuda stöd för att 

underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 

eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 

Lagstiftningen innebär att kommen har en skyldighet att erbjuda stöd men 

den ger inte den enskilde någon rätt till ett visst stöd.   

Äldreförvaltningen erbjuder flera olika insatser för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående. De vanligaste insatserna är avlastning på 

korttidsboende, dagverksamhet för demenssjuka och avlösning i hemmet. 

Avlastning på korttidsboende kan verkställas både som enstaka och 

kontinuerlig insats, den senare insatsen benämns växelvård och innebär 

oftast att vårdtagaren är två veckor i hemmet och två veckor på 

korttidsboende. 

För den anhörige som vårdar är växelvård en bra insats som gör att 

förutsättningarna att orka vårda sin närstående längre ökar och därmed 

förskjuts behovet av andra insatser. För den enskilde vårdtagaren kan 

insatsen vara försämrade då det ofta är demenssjuka personer som är 

beviljade växelvård. De kontinuerliga miljöombytena som sker varannan 

vecka kan skapa oro hos vårdtagaren både i sin miljö hemma och på 

korttidsboendet.  

I Ronneby kommun kan vi konstatera att behovet av insatsen växelvård har 

ökat. Idag har äldreförvaltningen möjlighet att erbjuda insatsen till 12 

vårdtagare som fördelas i sex lägenheter. Besluten i dessa ärenden är inte 

tidsbegränsade utan de omprövas när behovet av insatsen inte längre 

föreligger eller när den enskilde ansöker om bistånd i form av vård- och 

omsorgsboende vilket innebär att omsättningen av vårdtagare är liten. 

Äldreförvaltningen vill skapa förutsättningar för fler att ta del av insatsen 

växelvård genom att tidsbegränsa beslutet till sex månader. Genom ett 

tidsbegränsat beslut får äldreförvaltningen ett större flöde inom de platser 

som kan erbjudas idag. När beslutet om växelvård upphör kan den anhörige 

fortfarande få avlastning men i någon annan form.  
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Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att: 

- Beslut gällande korttidsboende i form av växelvård tidsbegränsas till sex 

månader. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna Lindis 

Olsson (S), Ingrid Karlsson (M) samt tjänstgörande ersättare Agnetha 

Wildros (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att beslut gällande korttidsboende i form av 

växelvård tidsbegränsas till sex månader. 

________________ 

Exp: 

Helen Ahlberg, verksamhetschef, äldreförvaltningen  
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§ 23 Dnr 2017-000024 730 

Kvalitetsberättelse för vårdgivare, år 2016 

Kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson föredrar ärendet: 

Sammanfattning  

Redovisning av Kvalitetsberättelse för vårdgivare, som enligt föreskriften 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, bör 

upprättas varje år där verksamhetens kvalitetsarbete inom föreskriftens 

områden ska redovisas och dokumenteras.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ta redovisningen till protokollet 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 

Johansson (S), ledamöterna Lindis Olsson (S), Johnny Håkansson (S), 

Susanne Petersson (C), Johannes Chen (-), tjänstgörande ersättare Kristina 

Rydén (S), Agnetha Wildros (S) samt ersättare Monia Svensson (RP). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att med vissa redaktionella förändringar godkänna 

kvalitetsberättelse för vårdgivare år 2016. 

________________ 

Exp: 

Britt-Marie Karlsson, kvalitetsutvecklare, äldreförvaltningen   
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§ 24 Dnr 2017-000025 730 

Patientsäkerhetberättelse för 2016 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Katarina Losell föredrar ärendet:  

Sammanfattning  

Redovisning av Kvalitetsberättelse som enligt föreskriften Ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, bör upprättas varje år. 

Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, ska enligt 

föreskriften vara upprättad senast 1 mars varje år. 

Respektive berättelse för Äldreförvaltningens kvalitetsarbete inom 

föreskriftens områden ska redovisas och dokumenteras.  

 

Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse ska vara tillgänglig inom 

förvaltningen på intranätet samt för alla kommunens medborgare på 

Ronneby kommuns hemsida.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ta redovisning av Patientsäkerhetsberättelse, år 2016, 

till protokollet 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 

Johansson (S), ledamöterna Lindis Olsson (S), Johnny Håkansson (S), 

Susanne Petersson (C), Johannes Chen (-), tjänstgörande ersättare Kristina 

Rydén (S), Agnetha Wildros (S) samt ersättare Monia Svensson (RP). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse för år 2016, 

till detta protokoll bifogad bilaga 4.  

________________ 

Exp: 

Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska, äldreförvaltningen  
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§ 25 Dnr 2016-000159 730 

Utbildningsplan  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet: 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen kommer inom de närmaste åren att behöva rekrytera ett 

stort antal personal, främst undersköterskor då det är den stora 

yrkeskategorin. Orsakerna är dels stora pensionsavgångar där återbesättning 

av tjänster kommer att krävas, dels att andelen äldre kommer att öka samt 

dels för ökad konkurrens och en allt mera rörlig arbetsmarknad. 

Det pågår flera satsningar både i form av praktikplatser och utbildning som 

både syftar till att minska arbetslösheten i kommunen och matcha 

äldreförvaltningens kompetensbehov.  

Nystartsjobb 

Äldreförvaltningen har under 2016 tillsammans med Arbetsmarknadsenheten 

gjort satsningar som ”nystartsjobb”. Medarbetarna inom ”nystartsjobb” är 

anställda via arbetsmarknadsenheten (på BEA?avtalet = Bestämmelser för 

arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser), men är placerade ute i 

verksamheterna.  

Trygg integration 

Trygg integration är ett samarbetsprojekt mellan arbetsförmedlingen och 

äldreförvaltningen i Ronneby där målgruppen är dels nyanlända och dels 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syfte med utbildningen är att 

den ska leda till anställning som undersköterska. 20 elever bereddes plats till 

utbildningen som startade 2016, men tyvärr har flera elever hoppat av så för 

närvarande är enbart ett fåtal elever kvar inom ”Trygg integration”.  

Äldreförvaltningen och arbetsförmedlingen planerar, att med utgångspunkt i 

erfarenheterna från pågående utbildningssatsning, starta en ny liknande 

utbildning under våren 2017. 

Komvux 

På Komvux pågår utbildning till undersköterska där personer utan formella 

gymnasiebetyg prioriteras. 
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Flexutbildning 

Flexutbildning syftar till att ge möjlighet till utbildning för personer som i 

någon form arbetar inom yrket. Utbildningstiden är två år och ger möjlighet 

till att kombinera studier med arbete. Det pågår redan en flex?utbildning 

inom det ordinarie utbildningssystemet men det finns flera som önskar 

utbilda sig än det finns tillgängliga utbildningsplatser. 

Syftet med flex?utbildning är att timvikarier, visstidsvikarier och även 

tillsvidareanställda inom Ronneby Kommun som saknar formell 

undersköterskeutbildning får möjligheter till utbildning där man kan 

kombinera arbete och utbildning.  

Bedömning 

Det pågår redan satsningar för personer som befinner sig långt ifrån 

arbetsmarknaden. Inom äldreförvaltningen finns personal som saknar formell 

utbildning men som inte i dagsläget har möjlighet att få plats i det ordinarie 

utbildningssystemet. Förvaltningen har därför beslutat att uppdra till 

utbildningsförvaltningen att starta en ytterligare flexutbildning.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ta informationen till protokollet.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) samt ledamot 

Johannes Chen (-). 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson yrkar på att äldrenämnden får en fortsatt 

redovisning av arbetet i juni 2017.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt uppdra 

åt äldreförvaltningen att i juni 2017 återkommer med en fortsatt redovisning 

av arbetet. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen  

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(33) 
2017-02-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 2016-000123 730 

Kostplan för Ronneby kommun  

Dietist Anette Olofsson föredrar ärendet:  

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och 

kostenheten under hösten 2015 med avslutning i januari i år genomfört en 

omfattande utbildning när det gäller mat och måltidsmiljö för äldre. För att 

kunna säkerställa kvaliteten i den fortsatta hanteringen har förvaltningarna 

tillsammans anställt en dietist. 

 

Dietisten har som första steg i uppdraget, utifrån intentionerna med 

utbildningssatsningen, arbetat fram ett utkast till en kostplan och checklista 

till den samma. Bilaga 1 och 2. 

 

Kostplanen innehåller bl.a. syfte och mål samt plan för uppföljning och 

kontroll. 

 

Vid äldrenämndens sammanträde 2016-08-17 § 92 återremitterades ärendet, 

varav det nu presenteras ytterligare ett förslag till kostplan med fullständig 

checklista.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att anta planen i sin helhet.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 

Johansson (S), ledamöterna Lindis Olsson (S), Johnny Håkansson (S), 

tjänstgörande ersättare Kristina Rydén (S) samt ersättare Monia Svensson 

(RP). 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(33) 
2017-02-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar: 

- att anta kostplan för äldreomsorgen med tillhörande checklista, till detta 

protokoll bifogad bilaga 5.  

- att en uppföljning av kostplanen och arbetet med densamma sker årligen i 

form av ett ärende till nämnden.   

________________ 

Exp: 

Anette Olofsson, dietist, äldreförvaltningen  
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§ 27 Dnr 2017-000005 739 

Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Ärendet utgår.  

________________ 
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§ 28 Dnr 2017-000006 739 

Skrivelser, cirkulär m.m. 2017 

 

Sammanfattning  

Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger inför sammanträdet 

 

 Meddelande om beslut från IVO avseende tidigare begäran om 

redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av beslut i ärendet 

om tillsyn av nattbemanning vid särskilda boendet Olsgården, 

Ronneby (Dnr: ÄN 2016-000087 730) 

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

2017-01-16 § 47 avseende beslut om förordnande som 

förvaltningschef för äldreförvaltningen. 

 Meddelande från styrelsen för Sveriges Kommuner och landsting 

(SKL)-Kvalitet i särskilt boende (Dnr: SKL 17/00003). 

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-31 § 

40 avseende kommunernas kvalitet i korthet 2015 och nämndernas 

utvärdering. 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 

§ 16 avseende fyllnadsval till uppdrag som ersättare i äldrenämnden 

efter entledigande av Anette Rydell (S).  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) och 2:e vice ordförande 

Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på att äldreförvaltningen i mars 

återkommer med en redovisning av hur arbetet ska ske för att säkra kvalitén i 

särskilt boende med hänvisning till rekommendationerna från SKL (Dnr: 

SKL 17/00003).  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att uppdra åt äldreförvaltningen att i mars 

återkomma med en redovisning av hur arbetet ska ske för att säkra kvalitén i 

särskilt boende med hänvisning till rekommendationerna från SKL. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen  
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§ 29 Dnr 2017-000007 739 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

 Följande delegationsbeslut redovisas: 

 Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor per 2017-01-

21. 

 Beviljade biståndsbeslut för perioden 2017-01-01—2017-01-31. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisade delegationsbeslut till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Lena Tingdal, äldreförvaltningen  

Kommunstyrelsen 
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§ 30 Dnr 2017-000008 739 

Aktuellt i verksamheten  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson ger information om aktuellt i 

verksamheten: 

Sammanfattning  

Informationen berör: 

 Svårigheter att rekrytera enhetschefer och fysioterapeuter. 

 I dagsläget mycket problem med installation och drift av 

trygghetslarm levererade av Tunstall. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) och ledamot Johannes 

Chen (-).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen  
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§ 31 Dnr 2017-000009 739 

Information om kurser, konferenser m.m.  

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser, konferenser m.m.  

________________ 
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§ 32 Dnr 2017-000010 739 

Övriga frågor  

 

Sammanfattning  

Föreligger inga övriga frågor vid dagens sammanträde.  

________________ 
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Avtackning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) och nämndsledamöterna tackar Torill 

Skaar Magnusson för tiden som äldrechef i Ronneby kommun och önskar ett 

stort lycka till i det nya arbetet.  


