
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(23) 

Sammanträdesdatum 

2014-06-11 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby kl. 13.30 – 17.00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Bo Johansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2014-06-18 kl. 10.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 80-95 
 Inga-Lill Gliveson  

 Ordförande 

  

 Sune Håkansson  

 Justerare 

  

 Bo Johansson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2014-06-11 

Datum då anslaget sätts upp 2014-06-18 

  

Datum då anslaget tas ner 2014-07-09 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Inga-Lill Gliveson 
 
 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(23) 
2014-06-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson  Ordförande 
Birger S Svensson  
Birgitta Andersson  
Sylvia Edwinsson  
Johnny Håkansson  
Bo Johansson  2:e vice ordförande 
Anders Lund  
Johannes Chen  
Tomas Lund  

Tjänstgörande ersättare Ann-Margret Pfeifer  
Anna Espenkrona  
Ulla Samuelsson 

  

   

Tjänstemän Systemförvaltare Ulf Danielsson §§ 81-82, ekonom Eva Robertsson §§ 83-84,  
Maria Sevestedt §§ 86,89, äldrechef Torill Skaar Magnusson och  
nämndsekreterare Inga-Lill Gliveson 

Övriga Annie Gylling och Johan Sturesson från Region Teatern §90 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(23) 
2014-06-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 80 Dnr 2013-000095 4 
Justering av dagordningen. ................................................................ 4 

§ 81 Dnr 2014-000042 730 5 
e-Hälsa 2014. .................................................................................... 5 

§ 82 Dnr 2014-000103 730 7 
Långsiktig plan för e-Hälsa. ................................................................ 7 

Anslagsförbrukning 2014 ................................................................... 8 

§ 84 Dnr 2014-000002 730 9 
Budget 2015, Plan 2016 - 2017. ......................................................... 9 

§ 85 Dnr 2014-000008 730 10 
Samverkansprojekt mellan ungdomar och äldre. .............................. 10 

§ 86 Dnr 2014-000106 730 11 
Outbildade timvikarier. ..................................................................... 11 

§ 87 Dnr 2014-000104 730 13 
Projektplan prestationsmedel. .......................................................... 13 

§ 88 Dnr 2014-000105 730 15 
Taxor för hemtjänst m.m. ................................................................. 15 

§ 89 Dnr 2014-000003 739 17 
Aktuellt i verksamheten. ................................................................... 17 

§ 90 Dnr 2014-000004 730 18 
Information om kurser och konferenser m.m.                             Alla 
som deltagit på kurser, konferenser eller varit ute i verksamheten 
uppmanas att lämna redovisning skriftligt eller muntligt. ................... 18 

§ 91 Dnr 2014-000005 730 19 
Skrivelser, cirkulär m.m. ................................................................... 19 

§ 92 Dnr 2014-000006 730 20 
Delegationsbeslut. ........................................................................... 20 

§ 93 Dnr 2014-000007 730 21 
Övriga ärenden. ............................................................................... 21 

§ 94 Dnr 2014-000090 730 22 
Sörbycenter. .................................................................................... 22 

§ 95 Dnr 2014-000110 730 23 
"Teater för äldre", Regionteatern Blekinge-Kronoberg. ..................... 23 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(23) 
2014-06-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 2013-000095  

Justering av dagordningen. 

Ordförande Sune Håkansson (RP) meddelar att det kommit in ett extra 

ärende till dagens sammanträde, Sörbycenter-hyreskontrakt, från 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) och ledamot Birger Svensson (C) 

anmäler att de ha ärenden de vill ta upp under övriga frågor. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ärendet Sörbycenter tas upp för behandling på 

dagens sammanträde. 

 

________________ 
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§ 81 Dnr 2014-000042 730 

e-Hälsa 2014. 

 

Sammanfattning 

NPÖ (Nationell patient översikt) 
Länsövergripande användargrupp (HSL-persona) i samarbete med        

MAS-gruppen. Inga inplanerade möten före sommaren. 

 

Mobilitet i hemtjänsten och hemsjukvård 

Digitala nycklar 

Upphandlingsunderlaget i sin helhet är färdigställt. Vissa frågor kring 

utvärderingsförfarandet av anbuden ska fastställas samt att en 

utvärderingsgrupp ska skapas. Gruppen kommer att vara sammansatt av 

undersköterskor och enhetschefer samt larmansvarig.  

En inventering av antalet telefoner som behövs i hemtjänstgrupperna samt 

behovet av antalet portöppnare till de fastigheter där förvaltningen har 

vårdtagare boende genomförs.  

Upphandlingsunderlaget kommer att tas upp som ett ärende i Äldrenämnden 

under hösten, förhoppningsvis i augusti. 

Läsplattor/bärbara datorer i hemsjukvården och hemtjänsten 
Intern IT-strategigrupp ser över vår planering och behov på området 

Tillsammans med IT-avdelningen inventera vad som finns på marknaden 

som bäst uppfyller våra behov och krav för att under augusti börja införandet 

 

Patientnära analys 

Inplanerat möte i mitten av augusti för att sammanfatta hur lång arbetet 

kommit och hur vi går vidare för att under hösten få igång praktiska försök i 

verksamheten. 

 

Digitala larm 
Arbetsgruppen har träffat en av leverantörerna i SKI Kommentus 

upphandling för att få svar på de sista frågorna kring 

upphandlingsunderlaget. En översiktlig tidsplan kommer att göras utifrån de 

befintliga personalresurser som finns inom verksamheten. Upphandlingen är 

i slutskedet av att färdigställas och lämnas ut för anbudsförfarande inom snar 

framtid. Efter sommaren kommer svar att meddelas till den leverantör som 

vunnit anbudet, avtal att tecknas samt en mer detaljerad tidsplan i samråd 

med leverantören för införandet att fastställas. 

Säker roll- och behörighetsidentifikation (SITHS-kort) 
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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                    

Johannes Chen (KD).  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar noterar informationen till protokollet. 

 

________________ 
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§ 82 Dnr 2014-000103 730 

Långsiktig plan för e-Hälsa. 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen står inför en ny tid av teknikutveckling. Målet är att göra 

arbetet inom förvaltningen ut till vårdtagarna mer flexibelt och mobilt. Detta 

kräver en långsiktig planering och noggrann analys av framtida behov.  

Det arbete som sker inom den länsövergripande gruppen e-Hälsa har ett 

starkt samband med teknikplanen som skapas för Äldreförvaltningen. Inom 

e-Hälsa- gruppen arbetar man på 6 områden som behandlar teknisk 

utveckling: Digitala trygghetslarm, Öka e-tjänster, Öka mobilitet, NPÖ 

(nationella patientöversikten), Öka säker roll och behörighetsidentifikation, 

Konceptet ”trygghet och service i hemmet”.  

Äldreförvaltning har startat processen med en långsiktig plan genom en 

inventering av antalet datorer, både stationära och bärbara, som finns i 

verksamheten. Detta ska vara klart i mitten av juni. Inventeringen ska ligga 

till grund för en analys av behovet av teknik hos de olika professionerna i 

verksamheten. 

Utöver teknik behöver äldreförvaltning även utveckla samarbetet med 

kommunens IT- avdelning. Ett framtida behov av ökad support kan ses som 

möjligt. Att IT- avdelningen kan bidra med viss form av stöttning och analys 

till Äldreförvaltningen vid teknikfrågor är också viktigt.  

Äldreförvaltningen är i början av kartläggningen av den tekniska 

utvecklingen. En utökad projektplan kommer då inventeringen är 

genomförd.  

       

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Johannes Chen (KD). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar noterar informationen till protokollet. 

________________ 

§ 83 Dnr 2014-000036 730 
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Anslagsförbrukning 2014 

 

Sammanfattning 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson redovisar 

anslagsförbrukning för maj månad 2014. Utfallet ligger på 39 %, vilket 

innebär en budget i balans.   

    

Deltar i debatten 

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

Anna Espenkrona (M). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar noterar redovisningen till protokollet. 

 

________________ 
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§ 84 Dnr 2014-000002 730 

Budget 2015, Plan 2016 - 2017. 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson redogör för 

arbetsmaterial till budget 2015, Plan 2016 – 2017.    

    

Deltar i debatten 

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

Anders Lund (M). 

 

Beslut 

Diskussionerna noteras till protokollet. Äldrenämnden behandlar ärendet vid 

nästa sammanträde i augusti. 

 

________________ 

 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(23) 
2014-06-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 2014-000008 730 

Samverkansprojekt mellan ungdomar och äldre. 

 

Sammanfattning  

Samverkansprojektet mellan ungdomar och äldre har utretts. Grundförslaget 

för samverkansprojektet innefattade att ansöka om medel från Europeiska 

socialfonden. Projektidén i sig är något för liten för att komma ifråga i detta 

sammanhang.  

Projektet går att genomföra inom äldreförvaltningens verksamhet i 

samverkan med utbildningsförvaltningen. Det äldreförvaltningen kan 

erbjuda är viss form av lönearbete för att ungdomar kommer till våra 

äldreboenden för en stunds social gemenskap med de äldre. 

Utbildningsförvaltningen står för underlaget av ungdomar och en plattform 

för att marknadsföra arbetsförslaget till ungdomarna. En beräkning av vad 

detta skulle kosta äldreförvaltningen tas lönen som kommunen erbjuder 

feriearbetare som underlag. Denna summa är ca 73 kronor i timmen. Om 10 

ungdomar skulle vara intresserade och genomföra 2 timmars social aktivitet 

vardera per månad skulle detta generera en kostnad på 1460 kronor i 

månaden (17 520 kronor/år) 

Om projektidén ska genomföras måste medel tillskjutas till budgeten.  

    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås skjuta frågan vidare till fortsatt budgetarbete. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bo Johansson (S), Anders Lund (M), Birger Svensson (C), 

Sylvia Edwinsson (MP), Tomas Lund (SD) och Anna Espenkrona (M). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att göra en projektplan inom 

motionens intentioner så att EU-medel kan sökas. 

________________ 
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§ 86 Dnr 2014-000106 730 

Outbildade timvikarier. 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Maria Sevestedt redogör för utskickat material om 

timvikarier. 

Underlag LAS-konverterade 

Förfrågan till samtliga enhetschefer inom äldreförvaltningen /hemtjänst 

ordinärt och särskilt boende.  

1.Finns det någon LAS-konverterad personal utan utbildning som har blivit 

fastanställd  någon gång inom de fem  senaste månaderna?  

2.Hur många personer har haft någon anställning  (sammanlagt de senaste 

5mån) som inte har någon utbildning, en och samma person räknas bara en 

gång. 

Outbildad personal skall särskiljas i två grupper 

A :inte någon utbildning inom området 

B: läser till USK eller omvårdnadsutbildning 

 

Sammanfattning   
Personer utan utbildning, respektive någon form av pågående utbildning. 

Definition pågående utbildning:  

kommunal vuxenutbildning, sjuksköterskeutbildning, social 

omvårdnadsutbildning. 

Mätning under tiden 1/1-14 -30/4-14. 

Totalt antal personer hela hemtjänsten inkl. särboende. 

 

Vikarier med 
pågående 
utbildning 

Vikarier utan. 
utbildning 

35 45 
 

Efter förfrågan till samtliga enhetschefer kan konstateras att 

äldreförvaltningen inte har tillsvidareanställt någon outbildad LAS-

konverterad person under tiden 1/1 -30/4-2014. 
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Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta anta underlag för LAS-konverterade samt 

timavlönad personal utan utbildning. 

    

Deltar i debatten 

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

Anna Espenkrona (M). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

 

________________ 
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§ 87 Dnr 2014-000104 730 

Projektplan prestationsmedel. 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningens verksamhet ska sätta den enskilde individen i fokus. 

Målet är att göra individen mindre beroende och mer nöjd. Nöjd utifrån sin 

livssituation och nöjd med den hjälp som kan erbjudas och ges. Metoden för 

att uppnå målet ska vara tvärprofessionell samverkan. Äldreförvaltningens 

organisationsstruktur är uppbyggd för att stärka tvärprofessionell samverkan, 

ge tydliga kommunikationsvägar, öka kunskapsspridning och tydliggöra 

varje professions roll och uppdrag. 

Organisationsstrukturen innersta kärna består av Lilla ledningsgruppen. 

Denna grupp innefattar enhetschef, sjukgymnast, sjuksköterska, 

arbetsterapeut, biståndshandläggare och undersköterskor.  Arbetet ska i 

huvudsak gå ut på att stötta och handleda undersköterskorna i deras uppdrag 

samt göra uppföljningar av insatser och resultat för att utveckla det 

arbetsområde som ligger under gruppens gemensamma ansvar.  

Organisationsstrukturen arbetades fram 2012 men har ännu inte i sin helhet 

implementerats i verksamheten. En projektgrupp planeras tillsättas för att 

arbeta målinriktat med att stärka och implementera organisationsstrukturen 

och arbetssättet. Uppföljning och utvärdering av projektgruppens arbete 

kommer att ske. Projekttiden beräknas vara 2 år med start under hösten 2014.  

Inom projektgruppen behövs extra resurser i form av arbetsterapeut, 

sjuksköterska och sjukgymnast tillsättas. Kostnader för dessa tre 

professioner kommer att vara ca 1, 5 miljoner kronor per år. Detta kommer 

att finansieras via prestationsmedel 2013 (3 250 000 kronor på kontot).  

    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet samt uppdra åt 

Äldreförvaltningen att återkomma med en fullständig projektplan till 

Äldrenämnden i augusti 2014. 

    

Deltar i debatten 

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

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att Äldrenämnden delegerar till 

äldrechefen att anställa personal till implementeringsarbetet. Kostramen för 

hela projektet är 3 250 tkr. Äldreförvaltningen ska vid Äldrenämndens 

sammanträde i augusti 2014 presentera en fullständig projektplan.             

2:vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda yrkande 

och finner att Äldrenämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar delegerar till äldrechefen att anställa personal till 

implementeringsarbetet. Kostramen för hela projektet är 3 250 tkr. 

Äldreförvaltningen ska vid Äldrenämndens sammanträde i augusti 2014 

presentera en fullständig projektplan.     

          

________________ 
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§ 88 Dnr 2014-000105 730 

Taxor för hemtjänst m.m. 

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) uttrycker i skrivelse om eventuell ändring 

av taxorna för hemtjänst m.m. följande:                                                         

Om Äldrenämnden vill ha förändring i taxorna från och med januari 2015, 

måste Äldrenämnden besluta i ärendet vid nämndens sammanträde i augusti. 

Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige i november eller december. 

Dessförinnan bereds ärendet i budgetberedningen, etc. 

Det är rimligt att KPR får ärendet på remiss. 

 

Under de gångna åren har framkommit olika förslag, dels för att underlätta 

administrationen, dels för att styra resursutnyttjandet, samt dels på grund av 

politiska åsikter. 

 

Förslagen är: 

1. Matdistributionen skall kosta 10 kronor per portion. 

2. Hyra skall utgå på korttidsboende, om en person har erbjudits plats 

på särskilt boende. 

3. Inkomsten skall kontrolleras genom att senast kopia av 

deklarationen insänds. 

4. För hemsjukvård skall taxan vara 120 kronor per gång, maximalt 300 

kronor per månad. 

5. För personer yngre än 65 år skall förbehållsbeloppet vara 10 procent 

högre än för äldre personer. 

6. Taxan för Nivå 2 höjs med ca 200 kronor. 

7. För personer, som har inkomst från privat pensionsförsäkring, höjs 

förbehållsbeloppet med 10 procent av utbetalt belopp. 

8. Personer, som vid inflyttning till särskilt boende, får dubbel 

boendekostnad, skall hyran kunna sänkas under högst tre månader. 
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Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås sända ärendet på remiss till Kommunala 

Pensionärsrådet, KPR. Remisstiden är fram t.o.m. den 5 augusti 2014. 

    

Deltar i debatten 

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

Ann-Margret Pfeifer (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden sänder ärendet på remiss till Kommunala Pensionärsrådet, 

KPR. Remisstiden är fram t.o.m. den 5 augusti 2014. 

 

________________ 

 

Exp: 

Kommunala Pensionärsrådet (Respektive pensionärsorganisations 

ordförande) 
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§ 89 Dnr 2014-000003 739 

Aktuellt i verksamheten. 

Verksamhetschef Maria Sevestedt redogör för aktuellt i verksamheten under 

sommaren.  

- Det har varit svårt att rekrytera personal inför sommaren men nu ser 

det bra ut. Annonsering har gjorts i god tid. Flera av 

semestervikarierna går utbildning till undersköterska, sjuksköterska, 

socionom och även läkare. Delegering är ordnad för de tjänster där 

detta krävs. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för aktuellt i verksamheten. 

 

- Totalt är det 24 personer i kö till demens- och särskilt boende. 

- Ny broschyr kommer att utarbetas för klagomål/synpunkter. 

- Skolverket kommer att tillsammans med Hermods starta 

påbyggnadsutbildning för 35 undersköterskor per år som kan 

jämföras med utbildning på Yrkeshögskola. 

- Konsult ska anlitas för att beskriva hur kommunens bilar ska hanteras 

för att kunna leva upp till de krav som ställs på de stränga miljömål 

som gäller. 

- Föreligger betänkande till Regeringen angående betalningsansvaret. 

- I gruppen för långsiktig boendeplanering har tagits upp intresse för 

tomt som är till salu i nära anslutning till Lindebo, Bräkne-Hoby. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

 

________________ 
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§ 90 Dnr 2014-000004 730 

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

 

Ledamot Anders Lund (M) informerar om att han varit på inbjuden, som 

politiker i Landstinget, till konferens anordnad av Vårdförbundet Blekinge 

(sjuksköterskor). 

  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(23) 
2014-06-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 2014-000005 730 

Skrivelser, cirkulär m.m. 

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m.  

 

a) Skrivelse 2014-05-21 från hemtjänsten i Eringsbodagruppen. 

 
b) Skrivelse 2014-06-02 från personalen Vidablicks demensboende          

grupp 1 – 6. 
 

c) Årsredovisning 2014-05-13 för Träffpunkten Vidablick.  
 

d) Från Kommunfullmäktige 

§ 116 Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 

Kommunfullmäktige, Fritid- och kulturnämnden, Valberedningen, 

Nämndeman och ersättare i Äldrenämnden och Miljö- och 

byggnadsnämnden, Gudrun Johansson (SD). 

§ 118 Anhållan om entledigande som ledamot i Kommunstyrelsen 

samt uppdraget som vice ordförande i Äldrenämnden, Susanne 

Lundgren (M). 

    

Beslut 

Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet med följande tillägg. 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) tillsammans med den  

socialdemokratiska gruppen ställer frågor på punkt a och b.               

Ledamot Anna Espenkrona (M) tillsammans med övriga alliansen ställer 

frågor på punkt a. Äldrechef Torill Skaar Magnusson gör en noggrann 

redogörelse av skrivelsen under b.                                                                                             

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(23) 
2014-06-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 2014-000006 730 

Delegationsbeslut. 

 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 maj – 31 maj 2014. 

Rapporter i personalärenden. 

 

Beslut 

Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet. 

 

________________ 

 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(23) 
2014-06-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 2014-000007 730 

Övriga ärenden. 

 

- 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) ber om en redovisning på 

sammanträdet i augusti av delade turer i de olika boendena. 

- Ledamot Birger Svensson (C) undrar hur det svaras på skrivelse i 

kommunen och på vilket sätt. Viktigt att politikernas 

verksamhetsbesök blir av. Påminner om ledig tomt alldeles i 

anslutning till Lindebo, Bräkne-Hoby. 

- Ordförande Sune Håkansson (RP) önskar en lagom Trevlig Sommar. 

 

________________ 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(23) 
2014-06-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 2014-000090 730 

Sörbycenter. 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för innevarande hyreskontrakt på 

10 år som skrevs med ägaren till Sörbycenter 2011. Hösten 2013 försattes 

Sörbycenter i konkurs men ny ägare har nu tagit över fastigheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat ärendet till Äldrenämnden 

för att skriva nytt hyreskontrakt på 3 år. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Anna Espenkrona (M). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar delegera till äldrechefen att skriva nytt hyreskontrakt 

för Sörbycenter. 

 

________________ 

 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(23) 
2014-06-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 2014-000110 730 

"Teater för äldre", Regionteatern Blekinge-Kronoberg. 

 

Sammanfattning  

Teaterpedagog Annie Gylling och producent Johan Sturesson redogör för 

projektet ”Teater för äldre”. Projektet går ut på att arbeta inom 

äldreomsorgen under professionell ledning samt utveckla metoder för detta.  

Regeringen har tagit beslut om att främja Kultur i vården.   

       

Deltar i debatten 

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

Chen (KD), Sylvia Edwinsson (MP), Anna Espenkrona (M), Anders       

Lund (M) och Tomas Lund (SD). 

 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar att äldrechefen ges i uppdrag att 

arbetar vidare med frågan Kultur i vården. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redogörelsen  till protokollet och ge 

äldrechefen i uppdrag att utarbeta förslag till ”Teater för äldre” för hösten 

2014 och återkomma till nämnden i augusti 2014. 

 

________________ 

  

 


