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§ 48

Dnr 2014-000013 730

Parkdala - information
Sammanfattning
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson lämnar information om Parkdala.
Äldreförvaltningen ser Parkdala som en tillfällig lösning på problemet med
kösituationen. Ett nytt boende på Parkdala, med tio korttidsplatser, medför
ökade kostnader för driften om 8 468 tkr.
Kommmunstyrelsen, § 104/2014, föreslog att Kommunfullmäktige skulle
besluta att bevilja Äldrenämnden ett tilläggsanslag för driften med 3 332 tkr för
2014, ett tilläggsanslag på 715 tkr för investeringar.
Äldrenämnden fick i uppdrag att teckna 3-årigt avtal avseende Parkdala, att
inför fastställande av budget 2015, senast i september 2014, redovisa förslag på
hantering av de ökade utgifterna, att bevaka utvecklingen och göra en långsiktig
boendeplanering. Återrapportering ska ske till Kommunstyrelsen.

Den långsiktiga boendeplaneringen är bra. Tycket har minskat på
korttidsplatserna med hjälp av gruppen med Trygg Hemgång, som
implementerats i Äldreförvaltningen.
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP) ledamöterna Susanne Lundgren (M) och
Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 49

Dnr 2014-000036 730

Anslagsförbrukning 2014
Sammanfattning
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar anslagsförbrukningen för
mars månad. Utfallet ligger på 24 % av årsbudgeten för första kvartelet,
vilket är bra. Budgeten bör kunna hållas, om Äldrenämnden beviljas
tilläggsanslag för Parkdala. Hyror och städ ligger högt och det är oklart vad
förvaltningen kommer att erhålla i budgetmedel för städ.
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo Johansson (S) och
Susanne Lundgren (M).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
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§ 50

Dnr 2014-000003

Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson lämnar följande information:
•

Kvalitetssamordnare Britt-Marie Karlsson och MAS Eva Blad har
varit ute och gjort kontroller som redovisats i Intern kontrollplanen.
Ågårdsbo är UA, inom andra enheter var det småsaker som inte
klarade kontrollen, såsom tex medicinhantering, nyckel till
medicinskåp och pärmar. Äldreförvaltningen arbetar med att
kvalitetssäkra detta.

•

Landstinget i Blekinge har i uppdrag att ordna lokal för att bjuda in
pensionärsorganisationern i Blekinge, i börja av september 2014, i
ärendet ”Passion för livet” ett samarbete med SKL.
Passion för livet har erhållit ett stort europeiskt kvalitetspris,
Utmärkelsen ”Social innovation in ageing - The European Award”
som delas ut av det Belgiska kungahusets fond King Baudouin
Foundation för förnyelse av arbete inom äldreområdet.

Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo Johansson (S) och
Susanne Lundgren (M).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 51

Dnr 2013-000190 730

Åtgärder efter tillsyn av Arbetsmiljöverket på
Olsgården 2013-12-17
Sammanfattning
Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet.
December 2013 genomfördes en tillsyn av arbetsmiljöverket på det särskilda
boendet Olsgården. Vid inspektionen framkom att arbetsmiljöverket
bedömer att våra arbetstagare inte fått tillräckliga kunskaper för att utföra
arbetet på så sätt att risken för fysisk överbelastning minimeras.
Kraven som ställdes efter tillsynen och efter vilka vi ska försäkra oss om att
våra arbetstagare har tillräckliga kunskaper om minst följande:
• Lämpliga arbetsställningar och hur skadliga arbetsrörelser ska
undvikas.
• Hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas för att minska
risken för belastningsskador.
• Vilka risker som olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och
olämplig manuell hantering medför.
• Hur tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler yttrar sig.
Åtgärder
Plan för återkommande och regelbunden förflyttningsteknik; 2 halvdagar/år
under en 3-års period för att se till så att alla arbetstagare får gå
kontinuerligt. Start hösten 2014.
Inför utlämning av varje nytt hjälpmedel ska även en noggrann instruktion
lämnas till personalen som berörs och ska använda hjälpmedel.
Verksamheten har återkommande möten med samtliga professioner utifrån
vårdtagaren och kopplingen till ledningssystem för kvalitet. Inom detta
forum finns även arbetsterapeut och sjukgymnast, på vilket sätt
uppföljningar av hjälpmedel och givna instruktioner kan följas upp.
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Innehållet i inspektionsmeddelandet har förts ut till berörda medarbetare via
arbetsplatsträffar samt arbetsplatsombudsträffar på berörd enhet.
Åtgärderna har lämnats muntligt på förvaltningssamverkan 2014-03-05 samt
lämnats på remiss till skyddsombud och övrig personal på berörd enhet
under fyra arbetsdagar under mars för att sedan slutligen tas på
förvaltningssamverkan 2014-04-02.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta anta redovisade åtgärder efter tillsynen av
arbetsmiljöverket på Olsgården.
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo Johansson (S), Johnny
Håkansson (S), samt tjänstgörande ersättare Ann-Margreth Pfeifer (S).
Yrkanden
Bo Johansson (S), yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP), ställer proposition på framfört yrkande
och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att anta redovisade åtgärder efter tillsynen av
Arbetsmiljöverket på Olsgården.
________________
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§ 52

Dnr 2014-000052 730

Genomgång av mål och nyckeltal
Sammanfattning
Utvecklingssamordnare Elisabet Backström, MAS Eva Baldh,
kvalitetssamordnare Britt-Marie Karlsson och verksamhetschef Helen
Ahlberg föredrar ärendet.
2015- 2016 ska nya mål vara satta för Äldrenämndens verksamhetsområde.
Dessa ska beslutas om i Kommunfullmäktige under hösten 2014.
Äldreförvaltningen har tagit fram tre mål som nämnden kan ha som
arbetsunderlag i sitt målarbete. De tre målen är:
•

Organiserade aktiviteter på särskilda boenden- indikator; minst 2
aktiviteter per vecka, målvärde; 100 %, uppföljning; 2016

•

Mötesplatser på landsbygden- indikator; minst 2 st. t.ex. i BräkneHoby och Listerby, målvärde; 100 %, uppföljning; 2016

•

Ett palliativt vårdteam- indikator; uppfyllt önskemål om dödsplats,
målvärde; 90 %, uppföljning; 2016.

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås anta föreslagna mål som arbetsunderlag till mål- och
verksamhetsplanen 2015- 2016.
Äldrenämnden delas upp i tre grupper för diskussioner gällande målen.
Grupp 1 - framför att mål nr 2 Mötesplatser på landsbygden ska ändras till:
Ett visst antal möten på landsbygden/år.
Grupp 2- godkänner målen.
Grupp 3 - framför att det ska läggas till ett mål: Palliativa vårdteamet –
indikator; utföra validerad smärtlindring, målvärden 50 % med en ökning till
70 % år två och till 90 % år tre.
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Susanne Lundgren (M), Bo
Johansson (S), Sylvia Edvinsson (MP) samt tjänstgörande ersättare Laila
Andersson (FP).
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Beslut
Äldrenämnden beslutar att anta föreslagna mål som arbetsunderlag, med
framförda synpunkter, till mål- och verksamhetsplanen 2015- 2016.
________________
Exp.
Elisabet Backström
Eva Bladh
Britt-Marie Karlsson
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§ 53

Dnr 2014-000042 730

Information om e-Hälsa - digitala larm - testlarm
Sammanfattning
Utvecklingssamordnare Elisabet Backström föredrar ärendet.
Enligt Äldrenämnden § 6/ 2014, har nämnden beslutat att införa testlarm
samt att avtalet ska regleras så att det följer de analoga larmen.
I och med att det saknas avtal på trygghetscentralen (det är från
trygghetscentralen testlarmen skickas från) kommer ingen separat
upphandling av testlarmen att göras. I stället inriktas arbetet på att få med
testlarmen vid den större upphandlingen som görs via SKI Kommentus.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo Johansson (S), Susanne
Lundgren (M), samt Sylvia Edvinsson (MP).
Yrkanden
Bo Johansson (S), yrkar att arbetet måste ske skyndsamt.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP), ställer proposition på framfört yrkande
och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet, samt att
arbetet måste ske skyndsamt.
________________
Exp.
Elisabet Backström
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§ 54

Dnr 2014-000079 739

IT-projekt hemtjänst
Sammanfattning
Utvecklingssamordnare Elisabet Backström föredrar ärendet.
Inom projektet e-Hälsa finns det ett fokusområde som handlar om mobilitet.
Här leder Ronneby kommuns äldreförvaltning arbetet i landstinget genom att
vara pilotgrupp för mobilitet inom hemsjukvården. Detta innebära att en
arbetsterapeut och en sjuksköterska har med sig en platta ut i sitt arbete. På
denna kan de dokumentera, antingen på plats hos vårdtagaren eller mellan
hembesök, de beställer hjälpmedel för förflyttning, lyft och inkontinenshjälpmedel. Arbetsterapeuten tar fotografier av bostadsmiljö inför bostadsanpassningar. Plattan används även till informationssökning hemma hos
vårdtagaren som att hitta telefonnummer, visa hemsidor och blanketter. Vid
teamträffar inom organisationen används plattan för att vid diskussioner
kring vårdtagare kunna se beslut som tagits eller åtgärder som har gjorts.
Även för personal kan exempelvis hjälpmedel visas, för att skapa förståelse
för hur de används.
Användarna har tillgång till Prator, Procapita, Outlook och Webbsesam.
Effektiviseringar som har uppmärksammats finns särskilt i ytterområden då
man sparar tid mellan hembesök. Istället för att åka till kontoret kan man
dokumentera på plats och bege sig till nästa vårdtagare. Beställningar av
hjälpmedel kan påskyndas då dessa måste vara gjorda innan viss tid. Utan
plattan hinner inte alltid arbetsterapeuten eller sjuksköterskan tillbaka till
kontoret för att göra detta.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Susanne Lundgren (M), Ewa
Blennow (S), samt Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 55

Dnr 2014-000055 730

Begäran om remissyttrande gällande
Krishanteringsplan för Ronneby kommun
Sammanfattning
Utvecklingssamordnare Elisabet Backström föredrar ärendet
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska alla kommuner
ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.
Krishanteringsplanen är övergripande och behandlar hanteringen av
allvarliga och extraordinära händelser i fredstid. Krishanteringen i Ronneby
kommun är organiserad i tre nivåer för att kunna anpassas till händelses art
samt omfattningen av densamma. Nivåerna är: störning, allvarlig händelse
och extraordinär händelse.
Syftet med planen är att säkerställa att kommunen har en god
krishanteringsförmåga vid hot om eller inträffad störning, allvarlig händelse
eller extraordinär händelse.
Krishanteringsplanen bygger på tre grundprinciper: ansvarsprincipen,
likhetsprincipen och närhetsprincipen. Ansvarsprincipen handlar om att de
som har ansvar för en verksamhet i normala förhållanden även har det under
krisförhållanden, likhetsprincipen handlar om att verksamheten ska så långt
det är möjligt skötas på samma sätt och plats som under normala
förhållanden och närhetsprincipen om att en kris ska hanteras där den
inträffar och av de som är närmast berörda. I första hand är det kommunen
som ansvarar för insatserna vid en kris. Först om detta inte räcker sätts
regionala och statliga insatser in.
Ett samverkansavtal finns mellan länsstyrelsen, kommunerna,
räddningstjänsten, landstinget, polismyndigheten och försvarsmakten i länet.
Avtalet bygger på en gemensam värdegrund och en modell för samverkan. I
samarbetet har man skapat gemensamma metoder och ett nätverk för att
bygga upp förmågan att hantera en kris innan detta har skett.
Ronneby kommun har en säkerhetsledning som sammanträder en gång per
kvartal. Ledningen utgörs av kommundirektören, räddningschefen i
räddningsförbundet Östra Blekinge, informationsansvarige och kommunens
säkerhetssamordnare.
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Ronneby kommun har reviderat den kommunövergripande
krishanteringsplanen- Ledningsplan för allvarliga och extraordinära
händelser i Ronneby kommun. Revidering ska ske minst en gång per
mandatperiod. Planen är utskickad för remissyttrande till förvaltningarna.
Kommunfullmäktige fastställer planen under det första året i varje ny
mandatperiod och kommundirektören ansvarar för att nödvändiga
revideringar genomförs och fastställs.
Äldreförvaltningen ställer sig bakom den föreslagna krishanteringsplanen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att ta ovanstående synpunkter till protokollet
och överlämna desamma till Kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamot Bo Johansson (S) samt
tjänstgörande ersättare Laila Andersson (FP).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att ta ovanstående synpunkter till protokollet och
överlämna desamma till Kommunstyrelsen.
________________
Exp.
Säkerhetssamordnaren Disa Kristinsdottir Käppi
Kommunledningsförvaltningen
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§ 56

Dnr 2083

Förslag om tillsättande av boendeutredningsgrupp
Sammanfattning
Utvecklingssamordnare Elisabet Backström föredrar ärendet.
Äldreförvaltningen har behov av att med en långsiktighet skapa en
boendeplanering för verksamheten. För att detta ska komma till stånd behövs
en utredning som ser på förutsättningarna och alternativen för framtidens
äldreboenden. För detta behövs en arbetsgrupp som arbetar med frågan.
Arbetsgruppen föreslås vara sammansatt av representanter från
äldrenämnden, kommunstyrelsen, kommunala pensionärsrådet samt
Ronnebyhus. Äldreförvaltningens utvecklingssamordnare kommer att vara
samordnare för arbetsgruppen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att ge Äldreförvaltningen i uppdrag att
sammankalla arbetsgruppen bestående av ovanstående medlemmar samt att
driva arbetet kring utredningen av långsiktig boendeplanering.
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Susanne Lundgren (M), Bo
Johansson (S), Tomas Lund (SD), samt tjänstgörande ersättare Gudrun
Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP), yrkar om följande representation i
gruppen: Kommunstyrelsen en ledamot, Kommunala Pensionärsrådet två
ledamöter och Ronnebyhus en ledamot.
Ordförande Sune Håkansson (RP), yrkar med instämmande av Susanne
Lundgren (M), och Tomas Lund (SD), att det ska vara tre ledamöter från
Äldrenämnden.
Bo Johansson (S), yrkar att det ska vara fem ledamöter från Äldrenämnden.
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Propositionsordning 1
Ordförande Sune Håkansson (RP), ställer proposition på framfört yrkande
gällande representation i gruppen och finner att Äldrenämnden bifaller
detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Sune Håkansson (RP), ställer proposition på framförda yrkande
om antal ledamöter i gruppen och finner att Äldrenämnden beslutar att tre
ledamöter från Äldrenämnden ska ingå.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för Sune Håkanssons (RP), m fl, yrkande om bifall till tre ledamöter.
Nej-röst för Bo Johanssons, (S), yrkande om bifall till fem ledamöter.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, enligt nedan, redovisas åtta (8) ja-röster mot fem
(5) nej-röster. Äldrenämnden beslutar att bifalla Sune Håkanssons (RP), m fl
yrkande.
Namn:

Ja

Sune Håkansson (RP)
Susanne Lundgren (M)
Birger Svensson (C)
Johannes Chen (KD)
Bo Johansson (S)
Eva Blennow (S)
Johnny Håkansson (S)
Sylvia Edvinsson (MP)
Tomas Lund (SD)
Ulla Samuelsson (C) tj ers.
Laila Andersson (FP) tj. ers
Ann-Margreth Pfeifer (S) tj ers.
Gudrun Johansson (SD) tj ers.

X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

Som representanter för Äldrenämnden föreslås följande ledamöter:
Bo Johansson, (S), Sune Håkansson (RP) och Anders Lund (M).
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Beslut
Äldrenämnden beslutar att arbetsgruppen ska vara sammansatt enligt
följande: Äldrenämnden tre ledamöter, Kommunstyrelsen en ledamot,
Kommunala pensionärsrådet två ledamöter och Ronnebyhus en ledamot.
Äldrenämnden representeras av följande ledamöter:
Bo Johansson, (S), Sune Håkansson (RP) och Anders Lund (M).
Äldreförvaltningen får i uppdrag att sammankalla arbetsgruppen bestående
av ovanstående medlemmar samt att driva arbetet kring utredningen av
långsiktig boendeplanering.
________________
Exp.
Sune Håkansson
Bo Johansson
Anders Lund
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§ 57

Dnr 2014-000078 730

Kompetensplan för sjuksköterskor.
Sammanfattning
Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet.
Kommunal hälso- och sjukvård genomgår ständig utveckling och
möjligheterna att få specialiserad vård i det egna hemmet ökar. Inom
äldreförvaltningens verksamhetsområde behöver det finnas en tydlig
kompetensutvecklingsplan för tillsvidareanställda sjuksköterskor. Det är
dessutom av yttersta vikt att den personal vi rekryterar framöver har
specialistutbildning med inriktning vård av äldre.

Förslag till beslut
att vid nyrekrytering skall krävas att den sökande har specialistutbildning
med inriktning vård av äldre eller distriktssjuksköterska
att erbjuda tillsvidareanställda sjuksköterskor att genomgå
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre
(äldresjuksköterska) eller distriktssjuksköterska, 60 poäng, distans halvfart.
att den anställde skall, om verksamheten så tillåter, ges fyra dagars ledighet
per 7,5 högskolepoäng som vid heltidsstudier fördelas på 5 veckor alternativt
vid halvfartsstudier på 10 veckor.
att efter genomgången utbildning ges den anställde en lönehöjning med 1000
kronor per månad. Efter ytterligare ett år kan lönen höjas ytterligare, med
maximalt 1000 kronor per månad utöver ordinarie lönepåslag.

Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Susanne Lundgren (M), Bo
Johansson (S), Tomas Lund (SD), Johannes Chen (KD), samt tjänstgörande
ersättarna Ann-Margreth Pfeifer (S) och Laila Andersson (FP).
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Yrkanden
Susanne Lundgren (M), yrkar med instämmande av Tomas Lund (SD) och
Johannes Chen (KD), att ärendet ska återemitteras för vidare utredning, där
även en ekonomisk beräkning ska redovisas.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson, (RP), ställer proposition på framfört yrkande
och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning, där
även en ekonomisk beräkning ska redovisas.
________________
Exp.
Helen Ahlberg
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§ 58

Dnr 2014-000014

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering
enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen inom
Äldreförvaltningen.
Sammanfattning
Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet.
Äldreförvaltningen i Ronneby kommun har under flera månader
uppmärksammat en trend av för få boendeplatser. I rapporteringen av ej
verkställda beslut framkommer att förvaltningen i sex ärenden med särskilt
boendebeslut inte har kunnat verkställa inom tre månader. Dessa ärenden
genererar sammanlagt 153 dygn. I de fall IVO utkräver någon form av
straffavgift kan det innebära en kostnad med 1800 per dygn då avgiften
normalt beräknas på en medelkostnad för ett dygn i särskilt boende. Beläggs
äldreförvaltningen med straffavgift på alla 153 dygnen ger det en kostnad på
275 400 kronor.
Förslag till beslut
Att ta informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP) och ledamot Bo Johansson (S).
Yrkanden
Bo Johansson (S) yrkar om ett tillägg i beslutsförslaget: samt hänvisa till
vidtagna och planerade åtgärder för att hyra Parkdala, Äldrenämnden § 9, 31
och 39/ 2014.
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 hänvisa
till vidtagna och planerade åtgärder för att hyra Parkdala, Äldrenämnden § 9,
31 och 39/ 2014.
________________
Exp.
IVO - Inspektionen för Vård och Omsorg
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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§ 59

Dnr 2014-000061 730

Ansökan om föreningsbidrag
Sammanfattning
Utvecklingssamordnare Elisabet Backström föredrar ärendet
Redovisning av föreningar som söker verksamhetsbidrag från Äldrenämnden
2014.
Föreningar

Sökt bidrag

Ronnebykretsen Röda Korset
PRO Backaryd
Pro Bräkne- Hoby
Kvinnor i samhället
SPF Bräkne- Hoby
SPF Ronneby

10 000 kr
6 500 kr
6 000 kr
2 000 kr
6 000 kr
- kr

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta ge:
Ronnebykretsen Röda Korset
PRO Backaryd
Pro Bräkne- Hoby
Kvinnor i samhället
SPF Bräkne- Hoby
SPF Ronneby

10 000 kr
6 500 kr
6 000 kr
3 500 kr
6 000 kr
12 000 kr

Budgeten för verksamhetsbidragen är 44 000 kr.
Jäv
Laila Andersson (FP), anmäler jäv och deltar ej i överläggning och beslut i
ärendet.
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson, (RP), Ledamöterna Susanne Lundgren (M),
Birger Svensson (C), Sylvia Edvinsson (MP), Bo Johansson (S), Johannes
Chen (KD) samt Tomas Lund (SD).
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Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP), yrkar med instämmande av Bo Johansson
(S), att ärendet återremitteras för vidare utredning.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP), ställer proposition på framfört yrkande
och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning.
Alla ledamöter och ersättare ska få ut bidragshandlingar i samband med
återaktualisering av ärendet.
Elisabet Backström får i uppdrag att kontakta föreningarna för att få en
redovisning vad föregående års utbetalade bidrag har använts till.
________________
Exp.
Elisabet Backström
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§ 60

Dnr 2014-000004

Information om kurser och konferenser m.m
Bo Johansson (S), redovisar att han och ordförande Sune Håkansson (RP),
varit i Stockholm på Äldreriksdagen – Att göra skillnad för äldre, den 25-26
mars. En bra konferens där bl a ”Passion för livet” redovisades. Information i
detta ärende kommer att lämnas på ett sammanträdet längre fram, från Äldreförvaltningen.
Förvaltningschef Torill Skaar-Magnusson m fl redovisade från projektet
Trygg Hemgång.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 61

Dnr 2014-000005

Skrivelser, cirkulär m.m.
Pärmen skrivelser/cirkulär cirkulerade under mötet.
IVO - Inspektionen för vård och omsorg. Underrättelse, begäran om yttrande
och handlingar samt meddelande om inspektion.
Äldreomsorgens samverkansgrupp – protokoll 2014-03-05.
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP) och ledamot Bo Johansson (S).
Bo Johansson (S), påtalar att det i statistiken saknas vissa områden.
Yrkanden
Bo Johansson (S), yrkar att när det gäller Äldreförvaltningens
samverkansgrupps protokoll, § 19/2014, där Tina Walter ställt en fråga
gällande Planerare, borde detta tas upp som ett nytt ärende på
Äldrenämndens sammanträde i maj
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson, (RP), ställer proposition på framfört yrkande
och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att ta upp ärendet Planerare § 19/2014,
Äldreförvaltningens samverkansgrupp, som ett nytt ärende på
Äldrenämndens sammanträde i maj.
Fullständig statistik för mars månad ska redovisas på sammanträdet i maj.
Inga-Lill Gliveson ska sammanställa en lista för kontaktpolitikerbesök för
2014.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-09

Äldrenämnden

§ 62

Dnr 2014-000006

Delegationsbeslut.
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Fem avskrivningar av dödsboanmälan och bouppteckningar.
Revidering i attestantlistan, ny enhetschef Ann-Helen Erwing.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
________________
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§ 63

Dnr 2014-000007

Övriga ärenden.
Sammanfattning
Bo Johansson (S), påtalar att när det gäller fastställd budgetram för 2015 bör
Äldreförvaltningen diskutera siffermaterialet i samband med Tertial I, då det
eventuellt behöver äskas om tilläggsanslag med hänsyn tagen till boendet på
Parkdala. Viktigt att konsekvenserna redovisas i ärendet.
Vidare att Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet gällande
trygghetsboende på Espedalen då det framkommit nya uppgifter. Viktigt att
arbetet får en skyndsam hantering.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera övriga ärenden till protokollet.
________________
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