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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson (RP) Ordförande 
Birger S Svensson (C) 
Birgitta Andersson (S) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Johnny Håkansson (S) 
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande 
Anders Lund (M) 
Susanne Petersson (C) 
Johannes Chen (KD) 
Tomas Lund (SD) 

Tjänstgörande ersättare Ann-Margret Pfeifer (S) 
Kjell GG Johansson (M) 
Laila Andersson (FP) 
Ulla Samuelsson (C)  §§ 64, 66  

Övriga närvarande  

Ersättare Ingrid Carlsson (M) 
Ulla Samuelsson (C) §§ 65, 67 - 79 

Tjänstemän Torill Skaar Magnusson, äldrechef 
Josef Mösenbacher, projektledare LOV § 64 
Eva Robertsson, ekonom §§ 66-67 
Ulf Danielsson, systemförvaltare § 65 
Elisabet Backström, utvecklingssamordnare §§ 64-68 
Helen Ahlberg, verksamhetschef §§ 69-71 
Maria Sevestedt, verksamhetschef § 69 
Inga-Lill Gliveson, nämndsekreterare 

Övriga  
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§ 64 Dnr 2014-000012 730 

LOV, Lagen om valfrihet, handlingsplan. 

 

Sammanfattning  

Projektledare för LOV Josef Mösenbacher redovisar förslag till 

handlingsplan för införande av Lagen om valfrihet inom äldreförvaltningen. 

Handlingsplanens syfte är att presentera en helhetslösning för hur 

kommunen ska förbereda och organisera verksamheten inför införandet av 

LOV inom hemtjänsten. Handlingsplanen ska också beskriva processen samt 

belysa de organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vid ett införande. 

       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Tomas Lund 

(SD), Laila Andersson (FP), Kjell GG Johansson (M), Ann-Margret Pfeifer 

(S),  Susanne Petersson (C) och Johannes Chen (KD). 

 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar om att notera informationen till protokollet.            

Bo Johansson (S) yrkar bordläggning på handlingsplanen med anledning av 

att överklagan skett till Förvaltningsrätten (1400-14) efter 

kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2014 och 

laglighetsprövning pågår.  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att bordlägga ärendet till dess att Förvaltningsrätten      

beslutat i ärendet. 

 

________________ 
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§ 65 Dnr 2014-000042 730 

e-Hälsa 2014. 

 

Sammanfattning  

Systemförvaltare Ulf Danielsson och utvecklingssamordnare Elisabet 

Backström rapporterar om e-Hälsoprojektet enligt nedan.                                                                                                                                                                   

NPÖ (Nationell patient översikt) 
Sedan den 19/2 är alla kommuner i Blekinge även producenter i NPÖ det vill 

säga att vi läser upp en del av informationen i våra HSL-journaler till NPÖ 

så att andra vårdgivare kan läsa informationen. 

Återstående arbete med denna del är nu att samverka med landstinget för att 

försäkra sig om att rätt information läses upp vid rätt tillfälle och att 

rutinerna för användandet utvecklas. 

Sker genom en länsövergripande användargrupp (HSL-persona) i samarbete 

med MAS-gruppen. 

 

Mobilitet i hemtjänsten och hemsjukvård 
Nyckel fri hemtjänst med möjlighet att dokumentera skall upphandlas under 

året. De nyckel fria systemet börjar implementeras under senare delen av 

hösten för att vara slutfört under våren -15. Dokumentationsdelen börjar 

implementeras under hösten -15. En samordnare för detta projekt finns, 

Elisabeth Andersson.  

Flera läsplattor (5-7 st.) för mobil åtkomst av HSL-journalen i 

hemsjukvården kommer att placeras ut under hösten -14 

Försök att använda bärbar dator i hemtjänsten för dokumentation startas 

under hösten -14. Om tekniken fungerar är målet att vid slutet av 2015 

upprättas 50 % av nya genomförandeplaner ute hos brukaren. 

Arbetet med patientnära analys fortgår. Tunstall och Tieto undersöker nu 

möjligheterna till integration mellan analysprogrammet och vårt 

verksamhetssystem. Under hösten hoppas vi kunna göra tester ute i 

verksamheten. 

Alla dessa delprojekt har som övergripande syftar att minska personalens tid 

för dokumentation i grupplokaler/arbetsrum och istället öka tiden hos 

brukaren/patienten och därmed också delaktigheten, Vidare medför det 

också bättre kontroll över verksamheten genom att t.ex. kunna mäta utförd 

tid hos brukaren. 
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Digitala trygghetslarm 
Upphandling/avrop för avtal ang. digitala trygghetslarm kommer att ske 

under hösten. Under -15 kommer alla nyinstallationer av larm vara av digital 

typ. Utbyte av befintliga analoga larm till digitala påbörjas under -16. 

Projektsamordnare för detta är Elisabeth Andersson 

 

Säker roll- och behörighetsidentifikation (SITHS-kort) 
I dagsläget kan vi fortsätta arbetet med landstinget ang. utfärdandet av korten 

men detta avser endast HSL-personal. Vill vi utöka med flera 

personalgrupper måste organisationen ses över. 

Frågan har lyftas till LSVO för att få en länsövergripande lösning. Vi bör 

under hösten ha ett förslag till organisation. 

 

e-tjänster 
Under hösten, tillsammans med övriga kommuner, se över möjligheterna och 

kostnader för att koppla e-tjänster till vårt verksamhetssystem. 

Tillsammans med IT och Info-avdelningen se över vad vi har för möjligheter 

på vår egen webbplattform att skapa e-tjänster. 

Kommer förhoppningsvis att få igång någon e-tjänst under 2015. 

Vidare skall projektet ta fram en gemensam modell för att driftsätta, förvalta 

och sköta supporten av ny teknik och arbetsprocesser. 

    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås notera informationen till protokollet. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S) och Anders Lund 

(M). 

 

Beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet. 

 

________________ 
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§ 66 Dnr 2014-000002 730 

Tertial 1 2014 – Budget 2015. 

 

Sammanfattning 

Äldrenämnden har erhåller uppföljningsrapport samt redovisning på 

aktivitets- och objektsnivå. 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson redovisar, 

förklarar och svarar på frågor för Tertial 1 som visar ett överskott om          

c:a 3 milj. kronor. Detta överskott innebär en budget i balans.  

 

Följande kommentarer görs angående 

 

Särskilt boende 

- Ökade intäkter, hemtjänstavgifter. 

- Ökade personalkostnader 

Utökade platser korttiden 

Höga kostnader natt. 

- Övriga kostnader 

Senarelagd upphandling på låghuset, larm. 

Uppräkning av hyrorna på boende inte så stora som beräknat, 

kompenserar till stor del städkostnaden. 

 

Hälso- och sjukvård 

- Höga personalkostnader 

Svårigheter i att rekrytera har lett till höga kostnader för övertid. 

Dubbla chefskostnader c:a fem månader. 

 

Projektmedel 

- Sjukgymnast – projekt i en hemtjänstgrupp c:a två år. 

- Sjuksköterska, kvalitetsutveckling i direkt vårdarbete –              

projekt c:a två år. 

- Utveckla arbetet med teknik i vård- och omsorgsarbetet (plattor). 

- Biståndshandläggare under ett år (ÄBIC). 

 

Budget 2015. 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson samt ekonom Eva Robertsson 

informerade om förutsättningarna för budget 2015. Äldrenämnden 

behandlar ärendet vid sammanträde i juni 2014. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anders Lund (M)     

och Tomas Lund (SD). 

 

Beslut 
Äldrenämnden överlämnar Tertial 1 med godkännande till 

Kommunstyrelsen.  

 

________________ 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 67 Dnr 2014-000089 730 

Verksamhetsbidrag till föreningar 2014. 

 

Sammanfattning  
Verksamhetsbidraget gick på återremiss efter Äldrenämndens möte den  

9 maj 2014 då vissa klargöranden behövdes kring motivering för 

bidragsansökningarna. Framförallt gällde det motiveringen för Röda 

Korsets ansökan. Här ansöker föreningen för utlägg för bensinkostnader i 

samband med besök hos gamla sjuka runt om i kommunen. 

 

Det behövdes även utredas om ansökningar inkommit till kommunen som 

inte kommit till Äldreförvaltningens kännedom. Ytterligare en ansökan 

hittades. Det var PRO Listerby-Johannishus som ansöker om 3 000 kr. 

 

Redovisning av föreningar som söker verksamhetsbidrag från  

Äldrenämnden 2013. 

 

Föreningar   Sökt bidrag 

 

Ronnebykretsen Röda Korset 10 000 kr 

PRO Backaryd    6 500 kr 

PRO Bräkne-Hoby     6 000 kr                                                       

PRO Listerby-Johannishus    3 000 kr                                                      

Kvinnor i samhället    2 000 kr                          

SPF Bräkne-Hoby    6 000 kr                                

SPF Ronneby           -  kr 

   

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ge 

Ronnebykretsen Röda Korset   7 500 kr 

PRO Backaryd    6 500 kr 

PRO Bräkne-Hoby     6 500 kr                                                       

PRO Listerby-Johannishus    3 000 kr                                                      

Kvinnor i samhället    2 000 kr                          

SPF Bräkne-Hoby    6 500 kr                                

SPF Ronneby  12 000 kr 

Budgeten för verksamhetsbidragen är 44 000 kr. 
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Jäv 

Laila Andersson  (FP) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut i 

ärendet.    

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ge 

Ronnebykretsen Röda Korset   7 500 kr 

PRO Backaryd    6 500 kr 

PRO Bräkne-Hoby     6 500 kr                                                       

PRO Listerby-Johannishus    3 000 kr                                                      

Kvinnor i samhället    2 000 kr                          

SPF Bräkne-Hoby    6 500 kr                                

SPF Ronneby  12 000 kr 

________________ 

 

Exp: 

Respektive föreningar 
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§ 68 Dnr 2014-000052 730 

Genomgång av mål och nyckeltal. 

 

Sammanfattning 

Under Äldrenämndens sammanträde den 9 april 2014 arbetades det 

ytterligare med att förfina Äldreförvaltningens föreslagna mål. Det framkom 

önskemål om ytterligare ett mål (från tre mål till fyra) samt vissa 

klargöranden kring tidigare föreslagna mål (se bifogat underlag).  

 

Förslag till mål 

 

 Organiserade aktiviteter på särskilda boenden- indikator;      

minst två aktiviteter per vecka per boende, målvärde; 100 %, 

uppföljning; 2016. 

 Mötesplatser i varje hemtjänstområde på landsbygden- indikator; 

minst en organiserad träff i månaden per område (totalt c:a 60 träffar 

per år), målvärde; 80 %, uppföljning; 2016. 

 Ett palliativt vårdteam- indikator; Palliativa registret: uppfyllt 

önskemål om dödsplats, målvärde; 90 %, uppföljning; 2016. 

 Att inom den palliativa vården använda validerade 

smärtskattningsinstrument- indikator; Palliativa registret:      

Utförd validerad smärtskattning, målvärde; 70 %, uppföljning; 216. 

    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås anta föreslagen mål- och verksamhetsplan för 2015 -

2016 och lämna underlaget vidare till Kommunstyrelsen.  

    

Beslut 

Äldrenämnden beslutar anta föreslagen mål- och verksamhetsplan för 2015 – 

2016 och överlämna underlaget till Kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 69 Dnr 2014-000078 730 

Kompetensplan för sjuksköterskor. 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar kompetensplan för sjuksköterskor. 

Äldrenämnden har under § 57/2014 beslutat återremittera ärendet för vidare 

utredning, där även en ekonomisk beräkning ska redovisas.                                    

 

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 

Äldrenämnden beslutar: 

 

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. Verksamheten beslutar vilket antal sjuk- 

sköterskor som kan använda sig av erbjudandet per studietillfälle. Kostnaden 

för en sjuksköterska blir ca 7400 kronor per fyra studielediga dagar.                                                    
    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S) och                

Anders Lund (M). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

________________ 
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§ 70 Dnr 2014-000091 730 

Äldres behov i centrum, ÄBIC. 

 

Sammanfattning 

Verksamhetschef Helen Ahlberg ger information i ärendet.  

 

Äldreförvaltningen kommer att införa det nya beslutssystemet Äldres Behov 

i Centrum som är en modell framtagen av Socialstyrelsen för 

biståndsbedömning. Införandet av denna modell kommer att påverka vår 

verksamhet och betyda stora förändringar. På grund av detta vill 

äldreförvaltningen i ett tidigt skede lämna en kort information.  

 

Den största förändringen vid ett införande av ÄBIC är att äldre personer ska 

få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov och inte utifrån ett utbud av 

existerande insatser. Biståndshandläggarna ska uteslutande utgå från de 

behov den enskilde själv upplever att den har och utifrån det bedöma om det 

behovet ska kompenseras av kommunen.  

 

Äldreförvaltningen kommer att utbilda två biståndshandläggare som 

processledare för modellen och det innebär att de kommer att få en 

utbildning via Socialstyrelsen och de kommer även att vara ansvariga för 

implementeringen av ÄBIC i både biståndshandlägggning och verkställighet. 

Äldreförvaltningens två processledare kommer att ingå i ett länsövergripande 

nätverk tillsammans med processledare från länets övriga kommuner där de 

tillsammans tar fram en implementeringsplan då införandet av ÄBIC 

kommer att ske i hela Blekinge. ÄBIC bygger på att alla aktörer kring en 

vårdtagare använder samma begrepp för att beskriva ett behov. Detta leder 

till att kommunerna blir jämförbara med varandra på ett entydigt och 

enhetligt sätt. 

  

Införandet av ÄBIC kräver planering och prioriteringar för att bli så bra som 

möjligt. En förändring av den här karaktären innebär att vårt nuvarande 

verksamhetssystem helt behöver byggas om. Då förändringen bygger på att 

gå ifrån ett insatsstyrt till ett behovsstyrt system kan avgiftshanteringen 

komma att påverkas. Nuvarande avgiftssystem är indelat i nivåer utifrån hur 

många insatser den enskilde vårdtagaren har och det är inte säkert att det är 

förenligt med ÄBIC som utgår från behov. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S) och               

Anders Lund (M). 

 

Beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet. Ärendet ska behandlas 

på nämndens sammanträde i september 2014. 

 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(26) 
2014-05-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2013-000191 730 

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård. 

 

Sammanfattning  

Ärendet gällande avgifter för kommunal hälso- och sjukvård har varit på 

remiss till KPR. Äldreförvaltningen gör ingen ny bedömning av ärendet utan 

återkommer med sitt tidigare förslag till beslut. 

Från årsskiftet 2012/2013 är Ronneby kommun vårdgivare för patienter i 

ordinärt boende, såsom den Varit sedan 1992 för patienterna i särskilt 

boende.  

Kommunal hemsjukvård kan erbjudas, om man på grund av sjukdom eller 

stor funktionsnedsättning inte kan ta sig till sin vårdcentral enligt 

tröskelprincipen. Hemsjukvård kan ges under en kortare eller längre tid och 

ska föregås av vårdplanering. Hemsjukvård gäller även inom daglig 

verksamhet och dagverksamhet. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 26§ har kommunen rätt att ta ut avgift för 

vård och behandling. Avgiften för hembesök och hemsjukvård omfattas av 

det kommunala högkostnadsskyddet enligt Socialtjänstlagen. (Maxtaxan). 

Undantag, 

- Personer med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 

- Barn och ungdomar till och med det året de fyller 19 år 

- Personer som har en palliativ diagnos (Z-diagnos) 

Någon avgift för bostadsanpassningsintyg eller hämtning av hjälpmedel som 

ska återlämnas bör inte tas ut. 

Avgift för hembesök av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller 

sjukgymnast föreslås vara 120 kronor/besök, max. 300 kronor per månad. 

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. 

  

Förslag till beslut 

Hembesök från den kommunala sjukvården ska kosta 120 kronor per besök 

max. 300 kronor per månad 

Hemsjukvårdspatienter debiteras 300 kronor per månad för regelbundna, fler 

än tre besök av den kommunala hälso- och sjukvården. 
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Undantagna, 

- Personer med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 

- Barn och ungdomar till och med det året de fyller 19 år 

- Personer som har en palliativ diagnos (Z-diagnos). 

    

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att behandla ärendet i samband med ändringar i 

avgiftssystemet vid årsskiftet. 

________________ 
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§ 72 Dnr 2014-000013 730 

Äldreboendeutredningen. 

 

Sammanfattning  

Under senare år har efterfrågan på särskilt boende minskat.  

 

Äldreboendeutredningen menar att en särskild utredning för de särskilda 

boendena bör tillsättas under 2014. Under 2013 uppstod besvärliga köer till 

de särskilda boendena. En omfördelning av platserna, till fler demensplatser, 

har påbörjats, och torde fortsätta. Bilagd statistik över förväntad utveckling 

vad gäller antalet äldre, fördelad på kommunens olika områden, kan där vid 

utgöra en grund. 

 

Antalet personer i åldrarna 75+, efterhand också för 85+, förväntas öka 

kraftigt.  Prognoserna grundas dels på att antalet personer i årsklasserna 60-

70 år nu är stora, dels på att medellivslängden förväntas öka. De äldre 

förväntas vara friskare i framtiden. Exempelvis kan en 85-åring i framtiden 

förväntas vara något mindre hjälpbehövande än vad en 85-åring är idag. 

 

Bostadsbeståndet har förbättrats under de gångna åren. Idag bor nästan alla 

”modernt”, dvs. med vatten och avlopp, badmöjligheter, centralvärme, etc. 

Likväl efterfrågas en än bättre tillgänglighet. Mer än 500 personer har 

årligen fått bostadsanpassningsbidrag. Under 2013 visar antalet beslut om 

bostadsanpassning visat en tendens att sjunka, vilket kan vara en ny trend. 

 

Regelsystemet med bostadstillägg och RUT-avdrag, samt konstruktionen av 

taxorna för hemtjänst, medför att våra äldre har ekonomiska förutsättningar 

för att bo bra. Detta gäller även för dem, som har en låg pension.  

 

Det finns vissa önskemål om än större anpassade bostäder, med mindre 

tomter, men så stora att blommor och grönsaker kan odlas. Frågan bör vara 

med när bostadsförsörjningsprogrammet utformas. Finns det betalningsvilja i 

paritet med kostnaderna? Är en bostadsrättsförening möjlig?  

 

Vi menar att det finns ett behov av olika typer av ”mellanboenden”. 

Önskemålet från våra äldre är att senarelägga inflyttningen till särskilt 

boende. 

 

Trygghetsboende har under senare år visat sig vara en framkomlig och 

omtyckt väg. Efterfrågan på lägenheter har varit god, både på Hammelins 
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väg och på Björkliden. Sannolikt efterfrågas både mer tillgänglighet och 

större möjligheter till social samvaro. 

 

Utvecklingen går snabbt. Tekniska hjälpmedel utvecklas ständigt. Därför är 

det inte meningsfullt att göra långtidsprognoser vad gäller behovet av 

Trygghetsboenden. Det är viktigt att ha planering, i form av lämpliga 

tomter, om behovet uppstår. Det här publicerade siffermaterialet är ett gott 

underlag. Det gäller att skynda, men inte alltför snabbt. Vi måste få tid att 

lära av eventuella misstag. I dagsläget vet vi att Ronnebyhus kommer att 

bygga ett trygghetsboende i Espedalen, inflyttningsklart under år 2015. 

Möllan Fastigheters planer om byggnation fick, åtminstone tills vidare, 

överges på grund av överklaganden.  

 

Vi menar att det är en fördel om Äldreförvaltningen får vara med om att 

utforma boendenas (både trygghetsboenden och seniorboenden) utformning. 

I synnerhet gäller detta för gemensamhets-utrymmena.  

 

I synnerhet för seniorboenden bör det finnas möjligheter att dessa skapas 

med mycket stor valfrihet vad gäller utformningen. I vilken omfattning skall 

de boende ha tillgång till gemensamma måltider, vem skall i så fall leverera 

maten, etcetera? Äldreförvaltningens medverkan torde kunna inskränka sig 

till vissa ekonomiska åtaganden för de gemensamhetsutrymmen, som är 

tänkta att utnyttjas även av personer, som inte har lägenhet i seniorboendet. 

Äldrenämndens frågeställning blir hur många och hur stora lokaler behövs, 

samt i vilken mån Äldreförvaltningens personal skall medverka, exempelvis 

som värdinnor. 

 

Vi konstaterar att det finns viss oklarhet om vem, som skall ha kontakter 

med de bostadsföretag, som vill tillhandahålla trygghetsboenden och 

seniorboenden, Äldreförvaltningen eller Kommunstyrelsen. En möjlighet är 

att alla bostadsföretag vet att de skall ta kontakt med Äldreförvaltningen, i 

frågor som rör gemensamhetsutrymmens utformning och värdinnetjänster, 

lämplig geografisk placering, etc. Kommunstyrelsen torde ha bäst 

förutsättningar att utforma kontrakt och att bestämma lämplig hyresnivå. 

   

Förslag till beslut 

Äldrenämnden ges i uppdrag att fortlöpande följa utvecklingen samt att 

årligen, i årsredovisningen, närmare beskriva behoven av nya bostäder för 

kommunens äldre. 

Regler utformas, enligt ovan, om rollfördelning mellan Kommunstyrelsen 

och Äldrenämnden, angående kontakter med bostadsföretag. 
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Beslut 

Äldrenämnden noterar ärendet till protokollet och hänskjuter ärendet till nya 

utredningsgruppen för boendeplanering. 

 

________________ 
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§ 73 Dnr 2014-000080 730 

Begäran om remissyttrande gällande motion från 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet angående inköp av 
vatten på flaska. 

 

Sammanfattning  

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har framställt en motion gällande minimering 

av inköp av flaskvatten. Effekterna skulle vara gynnsamma på miljö och 

ekonomi genom minskade koldioxidutsläpp för transporter av flaskvatten 

och billigare dricksvatten av hög kvalitet som det kommunala vattnet utgör. 

 

Äldreförvaltningen ställer sig bakom motionärernas förslag om att medverka 

till att minska inköp av flaskvatten inom verksamheten.  

    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ställa sig bakom ovanstående förslag samt överlämna 

detsamma till Kommunstyrelsen. 

   

Beslut 

Äldrenämnden föreslås ställa sig bakom ovanstående förslag samt överlämna 

detsamma till Kommunstyrelsen. 

________________ 

 

Exp:                                                                                            

Kommunstyrelsen 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(26) 
2014-05-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr 2014-000090 730 

Sörbycenter. 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har sedan januari 2013 medarbetare inom den 

kommunala hälso- och sjukvården på Sörbycenter. I samband med 

inflyttning gick bolaget som då ägde Sörbycenter i konkurs och därför 

tecknades endast ett kortsiktigt hyresavtal i väntan på ny ägare. Nu är 

ägarbyte för Sörbycenter klart och det innebär att ett nytt hyresavtal kan 

tecknas på lång sikt.  

    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att föreslå för Kommunfullmäktige att teckna 

hyresavtal enligt förslag i bilaga 1. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S) och               

Tomas Lund (SD). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att föreslå för Kommunfullmäktige att teckna 

hyresavtal enligt förslag i bilaga 1. Hyresavtalet undertecknas av 

ordföranden och förvaltningschefen. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 75 Dnr 2014-000003 739 

Aktuellt i verksamheten. 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om aktuellt i 

verksamheten. 

 

- En redogörelse lämnas av om inkomna klagomål/synpnkter. Det är 

främst anhöriga som hör av sig.  

- Förvaltningen ska se över leveransavgiften i samband med 

matabonnemang. 

- Kösituationen: En med betalningsansvar – lösning av problemet   

                         pågår. 

   16 i kö till särskilt boende. 

 

- Bo Johansson (S) ställer frågan om debitering av matkostnader i 

livets slut, på Höstsol. Förvaltningschefen ser det som svårt att lösa. 

 

Beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet. 

 

________________ 
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§ 76 Dnr 2014-000004 730 

Information om kurser och konferenser m.m.      

Inbjudan föreligger från Länsstyrelsen i Blekinge till en informationskväll 

”FOKUS FRAMTID” om mottagande och etablering av nyanlända vuxna 

och ensamkommande barn i Blekinge län den 22 maj 2014 kl. 18.00 – 21.00 

på Ronneby Brunn.                       

 

Beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet 

 

________________ 
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§ 77 Dnr 2014-000005 730 

Skrivelser, cirkulär m.m. 

Föreligger följande redovisning av skrivelser, cirkulär m.m. 

a) Från Kommunfullmäktige  

§ 57/2014 Äldreomsorgens rapportering till Länsstyrelsen gällande ej 

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

socialtjänstlagen, kvartal 3 2013. 

§ 62/2014 Äldreomsorgens rapportering till Länsstyrelsen gällande ej 

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

socialtjänstlagen, kvartal 4 2013. 

b) Protokoll från sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet, KPR, 

2014-04-09. 

 

c) Protokoll från Äldreomsorgens samverkansgrupp 2014-03-05 och                                   

2014-04-02. 

 

d)  Protokoll från Förtroendenämndens sammanträde 2014-03-27. 

 

e) Förtroendenämndens verksamhetsberättelse för 2013. 

 

f) Från Kommunal skrivelse angående arbetssituationen/arbetsmiljön 

nattetid på Vidablick, låghuset. 

 

g) Indelning av kontaktpolitikerverksamheten för ledamöter i 

Äldrenämnden. 

 

h) Hyreskontrakt 2014-04-25 mellan Ronneby kommun och Blekinge 

Bostäder AB, Parkdala. 
 

Deltar i debatten 

I debatten under f) deltar Bo Johansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 78 Dnr 2014-000006 730 

Delegationsbeslut. 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 31 mars 2014. 

Avskrivning av fordringar efter dödsboanmälningar och bouppteckningar. 

Rapporter i personalärenden. 

 

Beslut 

Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet. 

 

________________ 
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§ 79 Dnr 2014-000007  

Övriga ärenden. 

 

a) Bo Johansson (S) besökte förra året Ågårdsbo som kontaktpolitiker 

och påtalade då att golv och tapeter i gemensamhetsutrymme är i stort 

behov av renovering. Ingen förändring har skett sedan dess.                                  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson får i uppdrag att ta kontakt med 

Ronnebyhus om att åtgärda gemensamhetsutrymmet.  

 

b) Bo Johansson (S) undrar hur arbetsmiljö/säkerhet fungerar på boende 

som är s.k. utagerande. Hanteras det rätt eller kan det göras bättre? 

Äldrechefen får i uppdrag att återkomma till nämnden och redovisa 

hur många anmälningar som inkommit och vad de innebär. Tillbuden 

utgör en grund för plan om problem med utagerande personer.    

 

________________ 

 

Exp:   

Ronnebyhus 

 

 


