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1(19) 

Sammanträdesdatum 

2016-08-17 
 

 

  
 
Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30- 17.20, ajournering 18 min, kl.14.30-14.48 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare  

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, tisdagen 2016-08-23, kl. 15.30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 89-100 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Sune Håkansson (RP) 

 

 Justerare 

  

 
Bo Johansson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2016-08-17 

Datum då anslaget sätts upp 2016-08-24   

Datum då anslaget tas ned 2016-09-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 
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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 (OBT KD) §§ 89-95 
Annette Rydell (S) 
Johnny Håkansson (S) 
Ally Karlsson (V) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Tomas Lund (SD) 

Tjänstgörande ersättare Agnetha Wildros (S) 
Sandra Bergkvist (SD) 
Laila Andersson (L) §§ 96-100 

Övriga närvarande  

Ersättare Rickard Evaldsson (M) 
Ulla Samuelsson (C) 
Monia Svensson (RP) 
Christer Åkesson (S) 
Börje Johansson (S) 
Carina  Karlsson (SD) 
Kristina Rydén (S) 

Tjänstemän Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Rebecca Welander, verksamhetschef 
Anette Olofsson, dietist § 92 
Eva Robertsson, ekonom § 95 
Christoffer Svensson, nämndsekreterare  

Övriga  
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Ärendelista 
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§ 90 Dnr 2016-000071 730 5 
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§ 89 Dnr 2016-000001 739 

Val av justeringsperson och justering av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Ärende 2 på dagens föredragningslista, ”redovisning av kommunernas 

kvalitet i korthet (KKIK)”, dras ur. 

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

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att ärende två på dagens 

föredragningslista dras ur samt att 2: vice ordförande Bo Johansson (S) utses 

att justera dagens protokoll.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar dra ur ärende två på dagens föredragningslista samt 

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

________________ 
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§ 90 Dnr 2016-000071 730 

Redovisning av uppdraget om anställda utan formell 
utbildning 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

 Vid äldrenämndens sammanträde den 17 juni 2015, § 104: 2015, uppdrog 

nämnden till förvaltningen att ta fram en sammanställning av gjorda 

rekryteringar de senaste tre till fyra åren för att därigenom kunna se hur 

många som genom LAS- konvertering har fått tillsvidareanställning utan att 

ha formell utbildning. Frågan togs upp igen vid sammanträdet den 20 april i 

år, § 58:2016 där protokollsutdrag expedierades personalenheten. 

Vid sammanträdet den 15 juni, §75:2016, återremitterades ärendet för ny 

behandling vid sammanträdet i augusti. Den nya framställningen bifogas 

denna skrivelse. 

Ytterligare information avseende vikariesituationen ges även muntligt av 

förvaltningschefen under ärendet. Informationen berör dels projektet trygg 

integration, inom vilket det visat sig svårt att motivera de som är långt ifrån 

arbetsmarknaden att utbilda sig även om de önskar arbete inom 

äldreomsorgen, samt information rörande ett möte med 

utbildningsförvaltningen gällande uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning 

bedöms som möjlig förutsatt att äldrenämnden står för kostnaden för lärare.  

Förslag till beslut 

 Äldrenämnden föreslås besluta ta informationen till protokollet.  

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 

Thomas Lund (SD), Anette Rydell (S), Johnny Håkansson (S), Agnetha 

Wildros (S), Ally Karlsson (V) samt ersättare Carina Karlsson (SD). 
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Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) hänvisar till tidigare yrkande, § 85 i 

protokoll från äldrenämndens sammanträde 2016-06-15, avseende uppdrag 

till förvaltningen att återkomma med förslag till utbildningsinsatser, 

möjliggörande för personal utan formell undersköterskekompens att nå 

denna. 

Ledamot Thomas Lund (SD) yrkar att möjligheterna för spetsutbildning för 

undersköterskor förbättras, att äldre undersköterskor i högre grad har 

möjlighet att bli delegerade av sjuksköterskor samt att karriärmöjligheterna 

förbättras för nyanställda, detta i syfte att få behålla personal. 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar efter förslag från 1:e vice 

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

ledamot Thomas Lund (SD) på att äldreförvaltningen i oktober återkommer 

med förslag på åtgärder för att trygga personalförsörjningen samt möjliga 

utbildningsinsatser för personal inom äldreomsorgen.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på eget yrkande med 

instämmande av Bo Johansson (S), Anders Lund (M) samt Thomas Lund 

(SD) och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar uppdra äldreförvaltningen att i oktober återkomma 

med förslag på åtgärder för att trygga personalbemanningen samt möjliga 

utbildningsinsatser för personal inom äldreomsorgen.  

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 91 Dnr 2016-000047 739 

AFS 2015:4 

Verksamhetschef Rebecca Welander föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Från och med 31 mars 2016 gäller de nya föreskrifterna om organisatorisk 

och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, 

mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. 

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad 

arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. 

Äldrenämnden beslutade 2016-03-16 att äldreförvaltningen skulle 

återkomma till äldrenämndens sammanträde i juni med en fortsatt 

redovisning över hur äldreförvaltningen ska arbeta med AFS 2015:4. 

Nedan beskrivs äldreförvaltningens arbete med AFS 2015:4: 

• Samtliga chefer och skyddsombud i äldreförvaltningen får kunskap om 

AFS 2015:4, dess innehåll och vad det innebär i praktiken genom 

obligatorisk workshop arrangerat av personalenheten.  

• Personalenheten har deltagit på äldreförvaltningskontorets arbetsplatsträff 

för genomgång av AFS 2015:4 samt för att knyta diskussionen närmre 

verksamheten.  

• Samtliga enhetschefer har tillsammans med Personalenheten, Kommunals 

ordförande och ledningsgruppen under en halvdag gått igenom och 

diskuterat AFS 2015:4, samt haft grupparbete med extra fokus på kränkande 

särbehandling. Därutöver gavs en repetition av samverkansavtalet.   

• Fortsatt arbete med AFS 2015:4 sker genom samverkan på arenor där man 

arbetar med organisatorisk och social arbetsmiljö, dvs. genom  

medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar samt lokal och central samverkan.  

• Samtliga enheter har tagit fram mål utifrån medarbetarenkäten. För att följa 

hur arbetet med de satta målen fortskrider samt säkerställa att målen kopplas 

till den sociala och organisatoriska arbetsmiljön (AFS 2015:4) kommer en 

uppföljning ske med enhetscheferna under hösten.      

Förslag till beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.  
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Deltar i debatten 

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

Johansson (S), ledamöterna Johannes Chen (Oberoende, tidigare KD), 

Agnetha Wildros (S), Johnny Håkansson (S) samt Christer Åkesson (S). 

Yrkanden 

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

äldreförvaltningen att i höst återkomma med en ny redovisning avseende det 

fortsatta arbetet med AFS 2015:4.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller det samma.   

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet samt uppdra till 

äldreförvaltningen att i höst återkomma med en ny redovisning avseende det 

fortsatta arbetet med AFS 2015:4 

_______________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 92 Dnr 2016-000123 730 

Kostplan 

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. 

En presentation av arbetet delges även ledamöterna via Power Point. Frågor 

angående presentationen och den bifogade kostplanen samt checklistan 

ställs.   

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar anta planen i sin helhet.  

Deltar i debatten 

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

Johansson (S), 1:e vice ordförande Anders Lund (M), ledamöterna Sylvia 

Edwinsson (MP), Johannes Chen (OPOL), Johnny Håkansson (S), Agnetha 

Wildros (S) samt Monia Svensson (RP). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Anders Lund (M) yrkar på att uppföljningen så som den 

kommer till uttryck under rubriken ”Ansvar och uppföljning”, sista 

meningen, sista sidan, i utkast till kostplan, sker mer kontinuerligt. 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) instämmer med 1:e vice ordförande 

Anders Lunds (M) yrkande om att uppföljning bör ske mer kontinuerligt 

men med tilläggsyrkandet att äldreförvaltningen återkommer med en färdig 

kostplan innehållande uppgifter om, sida, datum och år etc. för preliminärt 

antagande. 
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Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att beslutsformuleringen får följande 

inledande lydelse, ”äldrenämnden föreslås besluta ta informationen till 

protokollet […]”.  

Propositionsordning 1  

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet samt uppdra 

äldreförvaltningen att återkomma med en färdig kostplan för beslut samt att 

uppföljningen av resultaten sker mer kontinuerligt.  

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen. 
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§ 93 Dnr 2016-000081 730 

Rapportering till IVO om ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL samt 
beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LS, för 
kvartal II 2016 

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

två, 2016, att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.   

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Bo Johansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen avseende rapportering till IVO 

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

samt beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LS, för kvartal II 

2016, till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 94 Dnr 2016-000105 739 

Utveckling av gemensamma utrymmen på Vidablick 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Vid äldrenämndens sammanträde i maj 2016 § 72 uppkom en fråga 

angående möjligheterna att utveckla de gemensamma utrymmena på 

Vidablick. Frågan har behandlats ytterligare vid en ordförandeberedning 

2016-07-28 samt vid det senaste presidiemötet 2016-08-01. Diskussionerna 

vid beredningsmötena har resulterat i ett förslag att sända en skrivelse till 

tekniska förvaltningen. Förslag till skrivelse bifogas detta utskick.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta ställa sig bakom skrivelsen i sin helhet samt 

översända den till tekniska förvaltningen.  

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 Laila 

Andersson (L). 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar att det i beslutsformuleringen 

framgår att skrivelsen sänds till kommunstyrelsen istället för som i 

beslutsförslaget till tekniska förvaltningen.  

Propositionsordning 

 Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar ställa sig bakom skrivelsen samt översända den till 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 95 Dnr 2016-000023 739 

Anslagsförbrukning 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Anslagsförbrukningen för juli månad har delgivits nämndens ledamöter. 

Ekonom Eva Robertsson informerar även om en möjlig besparing. 

En diskussion av presenterad anslagsförbrukning och information sker. 

Frågor från ledamöterna besvaras av Eva Robertsson och Torill Skaar 

Magnusson.   

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 Agnetha Wildros (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet.  

________________ 

 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(19) 
2016-08-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 2016-000004 739 

Skrivelser, cirkulär m.m 

 

Sammanfattning  

 Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger under sammanträdet 

 

 Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende tillsyn 

av nattbemanning vid särskilda boendet Olsgården, Ronneby 

(Diarienummer: 2016–000087). 

 Inbjudan från SPF seniorerna till 50-års jubileum den 8 september 

2016 (en ledamot) 

 Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende 

anmälan enligt lex Maria (Diarienummer: 2016-000131). 

 Skrivelse från privatperson avseende en jämförelse av hyror, 

standard, drift och underhåll bland kommunens trygghetsboende 

(Diarienummer: 2016–000130). 

 Protokollsutdrag från Fritid- och kulturnämndens sammanträde 2016-

06-16 avseende § 97, bidrag till föreningar som genomför särskild 

social verksamhet (Diarienummer: 2016-000531). 

 Skrivelse från PRO Kallinge-Ronneby avseende förslag om ett 

centralt placerat trygghetsboende i Kalling (Diarienummer:2016-

000128). 

 Sammanträdesprotokoll från Samverkansnämnden i Blekinges 

sammanträde 2016-06-17 (Landstingets diarienummer:2016/00854). 

 Sammanträdesprotokoll från äldreomsorgens samverkansgrupp 2016-

05-30. 

 Inbjudan till Blekingedagen 2016. 

1:e vice ordförande Anders Lund (M) informerar även muntligt om 

sammanträdesprotokollet från samverkansnämnden i Blekings sammanträde 

2016-06-17.   
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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 ledamot 

Susanne Petersson (C).  

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar med instämmande av Susanne Petersson (C) på 

att äldrenämnden beslutar ställa sig bakom skrivelsen från Eva-Britt 

Brunsmo avseende diskriminering av landsbygdens trygghetsboende 

(diarienummer: 2016–000130).       

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar ställa sig bakom skrivelsen från Eva-Britt Brunsmo 

avseende diskriminering av landsbygdens trygghetsboende med 

diarienummer 2016–000130.  

________________ 

Exp: 

Eva-Britt Brunsmo 

Ronnebyhus 

Kommunstyrelsen  
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§ 97 Dnr 2016-000005 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 Biståndsbeslut inom äldreomsorgen för juni månad. 

 Biståndsbeslut inom äldreomsorgen för juli månad. 

 Attestantlista för äldrenämnden.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 98 Dnr 2016-000002 739 

Aktuellt i verksamheten 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar nämnden  

Sammanfattning  

Informationen berör ett beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

avseende tillsyn av nattbemanning vid särskilda boendet Olsgården, 

Ronneby. Beslutet har delgivits ledamöterna genom pärmen för skrivelser, 

cirkulär, m.m. 

Ytterligare information ges om ett ankommet klagomål till vilket en 

utredning är klar i september och på sammanträdet där kommer redovisas 

skriftligt. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på att ärendet avseende beslutet 

från IVO gällande tillsyn av nattbemanning vid särskilda boendet Olsgården, 

Ronneby tas upp som en egen punkt på äldrenämndens sammanträde i 

september.  

Propositionsordning 

 Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifallet det samma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet samt att ärendet 

avseende beslut från IVO tas upp som en egen punkt vid sammanträdet i 

september 2016. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(19) 
2016-08-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 2016-000003 739 

Information om kurser, konferenser m.m 

 

Sammanfattning  

En sista avstämning avseende anmälda deltagare till Äldreomsorgsdagarna i 

Stockholm 13-14 oktober sker. Nämndsekreteraren konstaterar att sju 

ledamöter från äldrenämnden anmält sitt intresse vilket överensstämmer med 

övrigas uppfattning.  

En diskussion förs även avseende en konferens i Växjö måndagen 2016-08-

22. Ledamöterna undrar huruvida informationen nått ut och anmälningarna 

kommit in. 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om tider för dagen 

samt svarar att buss är bokad.  

Ett förtydligande av anmälningarna till måndag görs till nämndsekreteraren 

som antecknar följande personer 

 Ordförande Sune Håkansson (RP) 

 1:e vice ordförande Anders Lund (M) 

 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) 

 Susanne Petersson (C) 

 Sylvia Edwinsson (MP) 

 Agnetha Wildros (S) 

 Thomas Lund (SD) 

 Carina Karlsson (SD) 

 Laila Andersson (L) 

 Sandra Bergkvist (SD)  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 
2016-08-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 2016-000006 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

1:e vice ordförande Anders Lund (M) uppmärksammar en fråga kring 

framförd adress vad avser ärende § 79 i äldrenämndens protokoll från 

sammanträdet 2016-06-15. 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson svarar att detta ska ses över.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Anders Lund (M) samt Laila Andersson 

(L). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 

 


