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2013/169 

§ 106  Information om E-hälsa. 

Sammanfattning 
Systemförvaltare Ulf Danielsson informerar om samarbetsprojektet eHälsa som startats mellan 

kommuner i Blekinge och Landstinget Blekinge för att påskynda och underlätta utvecklingen av 

eHälsa i socialtjänsten fram till 2015. 

 

Fem mål är uppsatta för projektet: 

 

 Konsumera/producera i Nationell patientöversikt, NPÖ 

 Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård 

 Digitala trygghetslarm 

 Säker roll- och behörighetsidentifikation 

 e-tjänster. 

 

Konsumera/producera i NPÖ 

 

Konsumera 

Nuläge: All legitimerad personal 

Mål: All legitimerad personal 

 

Producera 

Nuläge: Endast Landstinget 

Mål: Alla Kommuner ska också producera (med början våren 2014) 

 

Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård 

 

Nuläge: Karlskrona c:a 1500 (Mobipen) 

 Sölvesborg testar i liten skala (LifeCare)  

 (Kommer att börja testa plattor) 

Mål: 75 % av medarbetarna (i första hand HSL) 

 

Digitala trygghetslarm 

 

Nuläge: 50 stycken, huvudsakligen i Karlskrona (inga) 

Mål: 100 % där det fungerar med digitala larm (En grupp undersöker våra möjligheter) 

 

Säker roll- och behörighetsidentifikation 

 

Nuläge: c:a 355 (78) 

Mål: 50 % av medarbetarna inom socialtjänsten (200) 

 

e-tjänster 

 

Nuläge: 1 – 3 e-tjänster (inga) 

Mål: 5 – 11 e-tjänster (1 – 2) 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Susanne Östergaard (FP), Bo Johansson (S), 

Birger Svensson (C), Sylvia Edwinsson (MP) och Johannes Chen (KD). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet och ge förvaltningen i uppdrag att 

återkomma till sammanträdet i oktober. 

 

_____________________ 
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2013/34 

§ 107  Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-17 Rapport 2013-09-17 till ÄN 2013-09-23 av 

Sammanhållen vård och omsorg. 
   

Sammanfattning 
Avdelningschef Annette Sander lämnar redovisning av rapport 2013-09-17. 

 

Senior Alert 

 Mål för Senior Alert 90 % Riskbedömningar och 90 % åtgärder samt uppföljningar 

 Målgrupp Senior Alert  samtliga vårdtagare på de kommunala boenden och för våra 

vårdtagare som är aktiva hemsjukvårdspatienter med insatser från en 

sjuksköterska/distriktssköterska i Hemsjukvården.  

 Coach Yvonne Gullberg 

 

Nulägesbeskrivning 

Uppföljning av Senior Alert till särskilt boende sker ständigt och där vår coach Yvonne även 

försöker se vilka områden som inte fungerar vilket kräver extra insatser.  

Vad gäller hemtjänst och hemsjukvården så har nu samtliga fått information om Senior Alert. 

Täckningsgrad tom augusti månad i Senior Alert för särskilt boende är 72 %.  

Varför fortfarande en blygsam ändring beror på att bedömningar och åtgärder kräver ordinarie 

personal och tid vilket har varit svårt att uppnå under semestertid. 

Därför har vi under september månad gjort en kraftsamling inom Säbo med att inventera de 

bedömningar/åtgärder som är kvar och förhoppningsvis ska vi nå 90 % när september månad är 

över och vi har totalt 21 av 57 vårdtagare kvar att bedöma.  

 

Palliativa Registret 

 Mål för Palliativa Registret 70 % registreringar och förbättring av följande indikatorer 

1. validerad smärtskattning 

2. munhälsa 

3. läkemedelsordination 

 Målgrupp Palliativa registretSamtliga vårdtagare i livets slutskede 

 Coach Marie Lindström 

 
Nulägesbeskrivning 

Här har vi uppnått 10 % och vilket betyder att vi har nått över det förväntade målet som var på 5 %. 

Alla dödsfall är registrerade i Hemsjukvården och särskilt boende. Resultat Palliativa registret för 

september månad är en total förändring med 10.0 % och i förhållande till länet som ligger på 4.8 % 

och i Sverige ligger det på 4.5 %. Följande indikatorers resultat där första procentsatsen är 

föregående år/månad med nuvarande år/månad. 

 

 

 

  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(19) 

 
Äldrenämnden 2013-09-23 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

 Brytpunktsamtal (38.9 %  53.5%) 

 Oro mot ångest (73.2 % 80.6 %) 

 Smärtskattning (9.6 % 14.7%) 

 Munhälsa(22.2% 33.9%) 

 Täckningsgrad (78.9% 79.1%) 

Läkemedelshantering 

 Mål för läkemedelshantering Att implementera läkemedelsgenomgångar för vår målgrupp 

och som ska ske årligen och/eller när behov uppstår.  

 MålgruppSamtliga vårdtagare inom Hemsjukvård och särskilt boende med följande 

indikatorer. 

1. Olämpliga läkemedel för äldre över 75 år 

2. Antiinflammatoriska läkemedel för personer över 75 år. 

3. Användningen av läkemedel mot psykos för dem som är 65 år och äldre och har 

dosdispensering 

 Coach Anu Martikainen 
 

Nulägesbeskrivning 

Vi har nått målet vad gäller läkemedelshanteringen där minst 4 av 6 månader ska vara lägre än 

motsvarande 12 månader tidigare under samma mätperiod. 

Följande indikatorers resultat där första procentsatsen är föregående år/månad med nuvarande 

år/månad.  

 Olämpliga läkemedel >=75 år (11.7% 10.7%)  

 Antipsykotiska läkemedel >=65 år (11.7% 10.4%)  

 Antiinflammatoriska läkemedel >=75 år (3.5 %  2.7%)  

 

BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 

 Mål för BPSDSamtliga BPSD handledare ska implementera arbetssättet för att öka livs- 

och vårdkvalitén för våra vårdtagare. 

 Målgrupp BPSD samtliga vårdtagare som lider av BPSD 

 Coacher enhetschefer och sjuksköterskor som har gått utbildningen. 
Nulägesbeskrivning 

Efter genomförd utbildning påbörjas arbetet med BPSD i det tvärprofessionella teamet med 

omvårdnadspersonal, enhetschef samt sjuksköterska. I april hade vi uppnått 22 och i september 

visar vi ett resultat på 50 genomförda BPSD registreringar.  

Undvikbar slutenvård och minskad återinläggning<=30 dagar 

Nulägesbeskrivning 

Följande indikatorers resultat där första procentsatsen är föregående år/månad med nuvarande 

år/månad i Blekinge län. 

 Undvikbar slutenvård (12.3%  13.6%) 

 minskad återinläggning (18.2 % 17.5%) 

 

Undvikbar slutenvård och minskad återinläggning kan vara en effekt med att arbeta systematiskt 

med samtliga kvalitetsregister men det behövs också en kunskap, flexibilitet och kunskap i 

verksamheterna att möta de vårdtagare som ingår i denna riskgrupp. Detta område är något vi ser 

som ett stort behov att arbeta vidare med i vår verksamhet och kanske ett nästa uppdrag för våra 

coacher.  
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Sammanfattning 

Vi har nått vårt mål med att påvisa väldigt goda resultat inom Palliativa registret, BPSD, 

Läkemedelsgenomgångar genom våra coacher men vi märker också vilken vikt det är med resurser 

och kunskap för att uppnå positiva resultat inom samtliga kvalitetsområden.  

När det gäller Senior Alert får vi avvakta resultatet september ut och den redovisningen kommer i 

oktober. Slutligen så håller våra coacher på med att sammanfatta riktlinjer hur verksamheten ska 

arbeta med respektive område så att det blir hanterligt i det vardagliga arbetet och det finns 

fortfarande områden kvar som behöver förbättras för att det ska vara smidigt.  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att notera redovisningen till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Bo Johansson (S) och Johannes Chen (KD). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

 

_____________________ 
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2013/59 

§ 108  Kösituationen till (särskilt boende) vård- och omsorgsboende. 

 

Verksamhetschef Helen Ahlberg informerar om att det är 8 personer i kö till särskilt boende och  

11 personer i kö till demensboende. Tre lägenheter är lediga. Tre ansökningar är på väg in för att 

biståndsbedömas. En sammanställning kommer att göras för att få en samlad bild av läget till nästa 

sammanträde med Äldrenämnden. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson rapporter om tre avslagsärenden som kräver ett stort behov av  

hemtjänstinsatser. Två av ärendena är överklagade. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP),                

Susanne Petersson (C), Susanne Östergaard (FP), Johannes Chen (KD), Ingrid Carlsson (M) och 

Kristina Rydén (S). 

Beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet och begär en samlad bild av kösituationen till 

nästa sammanträde i oktober. 

 

_____________________ 
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2013/157 

§ 109  Trygghetsboende Espedalen, Ronnebyhus, Ronneby. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-09 Yttrande 2013-09-02 beträffande hyra av 

gemensamhetsdel i Ronnebyhus 
trygghetsboende. 

   

2 Handling 2013-08-29 Från KS:au 2013-08-19 § 226 angående 
remiss för yttrande avseende hyresdelen 
på Trygghetsboende Espedalen. 

   

Sammanfattning 
Äldrechef Torill Skaar Magnusson lämnar förslag till yttrande 2013-09-02 beträffande hyra av 

gemensamhetsdel i Ronnebyhus trygghetsboende. 

 

Från och med 2020 kommer andelen äldre i befolkningen att öka kraftigt. Särskilt kraftig är 

ökningen bland dem över 85 år. För att klara av den förestående demografiska utvecklingen måste 

fler bostäder för äldre skapas.  

Fyra begrepp är fastställt när det gäller boende, Vård- och omsorgsboende, Trygghetsboende, 

Seniorboende och ordinärt boende/kvarboende. 

Vård- och omsorgsboende är det vi idag benämner som särskilt boende. Boendeformen innebär 

tillgång till full service med bemanning över hela dygnet, tillgång till alla måltider samt den hjälp 

som behövs för att klara av den dagliga livsföringen.  En plats i vård- och omsorgsboende ska 

föregås av behovsprövning enligt socialtjänstlagen. 

Trygghetsboende kan betraktas som en mellanform där målgruppen ska vara äldre människor som 

känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt ordinära boende. Trygghetsboende kan 

tillhandahållas utan föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen. Vid förmedling av 

trygghetsbostäder kan hög ålder beaktas. I Ronnebys trygghetsboenden har en lägste åldersgräns om 

70 år tillämpats.  

De som bor i trygghetsboende ska ha tillgång till gemensamhetslokal och personal med uppgift att 

initiera gemensamma aktiviteter. Det ska även finnas möjlighet till gemensamma måltider 

Seniorboende är bostäder i det ordinära bostadsbeståndet som är avsedda och anpassade för 

personer över en viss ålder. Ordinära bostäder är alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftning. 

Faktauppgifterna är hämtade från SOU 2008:113. 

 

Nuläget 

 

Det har under en period, om ett år, skett en markant förändring i behovet av särskilt boende. Vid 

halvårsskiftet 2012 fanns att tillgå ca 20 lägenheter inom särskilt boende vilket innebar att alla 

beslut kunde verkställas. Den lille kö som dock fanns orsakades av att den enskilde tackade nej till 

erbjuden lägenhet för att invänta önskat boende eller att det som har varit ledigt inte var lämpligt att 

erbjuda.  

Under hösten 2012 och våren 2013 har behovet av demensboende ökat kraftigt, som mest 18 

personer i kö. När kön till demensboende var som störst fanns 11 lägenheter lediga inom det 

ordinära särskilda boendet och ingen i kö. Sammantaget innebär detta att kommunen bör tänka i nya 

baner när det gäller boende för äldre.  
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Ronneby kommun har två trygghetsboenden att tillgå som båda har omvandlats från särskilt boende 

till trygghetsboende, Björkliden i Eringsboda och före detta Skruven i området Rydénskan centralt i 

Ronneby. Intresset för formen trygghetsboende har varit över förväntan och lägenheterna blir 

uthyrda så snart det blir någon ledig. I båda boendena finns regelbundna aktiviteter som även 

pensionärer i närområdena deltar i. Den gemensamma lokalen har blivit en mötesplats för flera. 

I Ronneby kommun finns även en fristående dagcentral, Elsa och dagverksamheten Träffpunkten på 

Vidablick som båda är välbesökta. 

 

Mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och gemenskap bör finnas i områden där det bor äldre 

personer. Gemenskap och aktiviteter är positivt ur ett förebyggande perspektiv och leder till 

livskvalitet och självständighet för alla människor. Med det resultat som trygghetsboendena visar 

och för att möta framtidens behov, dels utifrån den demografiska utvecklingen och dels utifrån nya 

krav hos den äldre befolkningen, är äldreförvaltningen positiv till de initiativ som tas i att 

åstadkomma bra bostäder för äldre med möjlighet till mötesplatser som även kan gynna äldre 

personer i närområdet. 

Med tanke på de stora kostnader som Ronneby kommun har för bostadsanpassning är det positivt 

att tillgång till tillgängliga bostäder ökar. 

 

Ronnebyhus AB planerar att bygga ett trygghetsboende i området Espedalen. Boendet ska omfatta 

ca 16 lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Kravet från Ronnebyhus AB är att kommunen 

tecknar hyresavtal för de gemensamma utrymmen till villkor som är konkurrensneutrala i 

förhållande till planerat projekt på Peder Holmsgatan 7 samt ansvarar för värdinnetjänsten. Möllans 

fastigheter som är initiativtagare till att bygga trygghetsboende på Peder Holmsgatan 7 har som 

krav att kommunen tecknar ett 10 årigt hyreskontrakt för gemensamhetsutrymmen om 150 kvm till 

en kostnad av 2500 per kvm och år. 

 

Utifrån ovanstående ställer sig Äldrenämnden positiv till att ansvara för gemensamhetslokalen och 

även bemanna den samma. Äldrenämnden har inte möjlighet att prioritera medel för detta inom 

befintlig ram. 

 

Vidare ser äldrenämnden positivt på de initiativ som tas för att tillskapa tillgängliga bostäder för 

äldre med möjlighet till gemensamhetslokaler som kan gynna både de som bor i fastigheten och de 

som bor i närliggande område. Då gemensamhetsutrymmet riktar sig även till de som bor i 

närområdet anser äldrenämnden att den planerade gemensamhetslokalen bör kunna rymma minst 40 

personer Studier visar att aktivt liv i gemenskap med andra ökar välbefinnande och därmed också 

självständigheten hos människor. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att ställa sig positiv till att ansvara för gemensamhetslokal i det 

tilltänkta trygghetsboendet samt att uppfylla kravet om bemanning i detsamma. 

  

Äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige, under förutsättning av tillskjutande medel från 

Kommunfullmäktige med motsvarande kostnad, att teckna avtal om hyra av gemensamhetslokaler i 

Trygghetsboende inom kvarteren Odalmannen 2 och Ågården 1 samt bemanning enligt principerna 

för trygghetsboende. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP),  

Johannes Chen (KD), Laila Andersson (FP), Kristina Rydén (S) och Susanne Petersson (C). 

Beslut 

Äldrenämnden bör teckna avtal med Ronnebyhus. Detta avtal ska godkännas av 

Kommunfullmäktige. 

Vid bestämmande av hyresnivån för gemensamhetslokalerna ska hänsyn tas till statsbidragen för 

trygghetsboende. 

  

_____________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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2013/164 

§ 110  Gemensamhetskök på Olsgården avdelning 1 och  2. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-09 Tjänsteskrivelse 2013-08-30 om uppdrag 

att upprusta avdelningarna 1 och 2 vid 
Olsgården med gemensamma kök med 
tillhörande matplatser. 

   

Sammanfattning 
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för uppdrag att upprusta avdelningarna 1 och 2 vid 

Olsgården med gemensamma kök och tillhörande matplatser. 

 

Det har under senaste året skett en förändring beträffande behovet av platser inom vård- och 

omsorgsboendet, behovet av demensplatser har ökat medan behovet av övriga platser har minskat. 

Behovet av demensplatser har kunnat tillgodoses genom att plan fyra på Vidablick har omvandlats 

till demensplatser, vilket gav ett tillskott om tolv platser. Vidablick har efter ombyggnationen 

förutsättningar för att kunna användas till båda typer av boende. 

 

Olsgården har fysiska möjligheter att inom avdelningarna 1 och 2 avgränsa vardera åtta platser till 

demensplatser. Inom avdelning 2 påbörjades omvandling till demensboende redan under 2011. Ett 

demensboende bör vara utrustat med gemensamhetskök något båda avdelningarna saknar. Då 

avdelning 2 bedrivs som demensboende bör gemensamt kök byggas för att boendet ska få optimal 

funktionalitet. För att förbereda för att möjliggöra ytterligare omvandling till demensplatser föreslås 

att båda avdelningarna utrustas med gemensamt kök och matplats. Gemensamt kök höjer kvaliteten 

på boendet även om platserna inte skulle behöva att omvandlas till demensplatser. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att uppdra till äldreförvaltningen att ge Ronnebyhus i uppdrag att 

upprusta avdelningarna 1 och 2 vid Olsgården med gemensamma kök med tillhörande matplatser. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP),  

Tomas Lund (SD) och Kristina Rydén (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att uppdra till äldreförvaltningen att upprusta avdelningarna 1 och 2 vid 

Olsgården med gemensamma kök med tillhörande matplatser och återkomma till nämnden i oktober 

med kostnad för hyra och vem som ska vara ägare av köket. 

 

_____________________ 
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2013/137 

§ 111  Begäran om remissyttrande gällande Förslag till ny central 
vaktmästarorganisation. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-09 Remissyttrande 2013-08-21 gällande 

förslag till ny vaktmästarorganisation. 
   

2 Handling 2013-07-03 Från Kommunledningsförvaltningen 
remiss 2013-07-02. 

   

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet den 17 juni 2013 att remittera 

förslaget om en centraliserad vaktmästarorganisation till berörda nämnder och förvaltningar för 

yttrande. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för yttrande 2013-08-21 gällande förslag till ny 

vaktmästarorganisation.  

 

Yttrande 

Vidablick är den enda fastighet som äldreförvaltningen bedriver verksamhet i där tekniska 

förvaltningen är ägare.  

Äldreförvaltningen hade ansvar för fastighetsskötseln fram till 2012 då tekniska förvaltningen tog 

över ansvaret för fastighetsskötsel och fastighetsskötare. Övrig verksamhet bedrivs i lokaler inom 

Ronnebyhus och Sörbycentret. 

 

Den förändring som genomfördes på Vidablick 2012 fungerar i enlighet med utredningens förslag 

till ny vaktmästarorganisation. Äldreförvaltningens uppfattning är att fastighetsskötseln på 

Vidablick fungerar tillfredsställande. 

Det förutsättes att inga ändringar görs beträffande servicen. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att ta yttrandet som sitt eget och överlämna detsamma till  

Kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Bo Johansson (S), Kristina Rydén (S) och Susanne 

Östergaard (FP). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ta yttrandet som sitt eget och överlämna detsamma till 

Kommunstyrelsen. 

 

_____________________ 

Exp: Kommunstyrelsen
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Äldrenämnden 2013-09-23 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/25 

§ 112  Tertial 2 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-17 Tertial 2 år 2013.    

Sammanfattning 
Uppföljningsrapport och redovisning på aktivitets- och objektsnivå föreligger. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson ger en redovisning och svara på frågor. 

Det prognostiserade underskottet visar på ett överskridande på 1 912 tkr. 

Underskottet förklaras genom ökade volymer inom hemtjänsten samt omvandling av boendeplatser 

från särskilt boende-  till demensplatser. 

 

Äldrenämnden har tagit del av uppföljningsrapport samt redovisning på aktivitets- och objektsnivå. 

Kommentarer och vidtagna åtgärder avseende verksamhet och ekonomi redovisas i bilaga. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP) och          

Susanne Östergaard (FP). 

 

Beslut 

Äldrenämnden överlämnar Tertial 2 med godkännande till Kommunstyrelsen och uppmanar 

verksamheten om återhållsamhet för att få en budget i balans 2013. 

 

_____________________ 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen
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Äldrenämnden 2013-09-23 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/25 

§ 113  Budget 2014, plan 2015 – 2017, komplettering. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-17 Budget 2014, plan 2016-2017, 

komplettering. 
   

Sammanfattning 
Budgetberedningen har återsänt ärendet till Äldrenämnden för att uppfylla ramreduktionen på 2 %. 

  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson redogör för material som varit 

utskickat till nämnden.  

 

Dispositionerna diskuteras i form av förändringar som måste göras p.g.a. 

omvandling av boendeplatser och nattbemanning. 

 

Ramreduktionen gås igenom och prioriteras i rangordning och konsekvensbeskrivas. 

Äldrenämnden beslutar delegera till Ordföranden att tillsammans med presidiet skriva textmassa till 

ramreduktionen på 2 %. 

 

Insatserna tvätt och inköp är förslag till verksamheter som kan konkurrensutsättas. 

 

En genomgång görs av den utökade budgetramen p.g.a. de förändringar verksamheten sett under 

de sista fyra månaderna samt fastställer en prioriteringsordning. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP),  

Eva Blennow (S), Birgitta Andersson (S), Susanne Östergaard (FP), Sylvia Edwinsson (MP), 

Susanne Petersson (C), Kristina Rydén (S), Ingrid Carlsson (M), Laila Andersson (FP), 

Johannes Chen (KD) och Birger Svensson (C). 

Yrkanden 
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar avslag på att konkurrensutsätta insatserna tvätt och 

inköp. 

Ordförande Susanne Lundgren (M) yrkar bifall.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutat bifalla  

ordförandens förslag. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar delegera till Ordföranden att skriva textmassa till ramreduktionen på 2 %. 

_____________________                                                                                                                       

Exp: Budgetberedningen
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Äldrenämnden 2013-09-23 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/162 

§ 114  Sammanträdesdagar 2014 för Äldrenämnden. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-09 Förslag till sammanträdesdagar 2014 för 

Äldrenämnden. 
   

Sammanfattning 

Förslag till beslut 
Föreligger förslag till sammanträdesordning för Äldrenämnden 2014 enligt nedan. 

 

Tid: onsdagar kl. 13.30 

Plats:  Kallingesalen 

 

15 januari          
 

12 februari   
 

12 mars         
 

9 april             
 

14 maj    (heldag)     
 

11 juni  

 

13 augusti          
 

17 september  (heldag) 

 

15 oktober        
 

12 november     

  

10 december    

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (M) och Bo Johansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

_____________________ 

Exp. 

Kommunledningsförvaltningen
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Äldrenämnden 2013-09-23 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/11 

§ 115  Information om kurser, konferenser m.m. 

 

Föreligger följande kurser, konferenser m.m. 

 

- Inbjudan till seminarium i Lund den 10 oktober 2013 angående värdegrundsarbete – Erik och 

Patientsäkerhet genererar en värdeskapande äldreomsorg. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anmäla Birgitta Andersson (S) och Susanne Östergaard (FP) till  

seminarium i Lund den 10 oktober 2013. 

  

_____________________ 
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Äldrenämnden 2013-09-23 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/4 

§ 117  Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. 

 

a)  Skrivelse 2013-06-26 angående erbjudande om gemenskapslokal vid äldreboende i 

     fastigheten Gunhild 10. 

 

b)  Slutrapport 2013-09-02 Äldres Bästa Äldrelots i Blekinge. 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2013-09-23 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/6 

§ 118  Delegationsbeslut. 

 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1.8 – 31.8 2013. 

 

Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar. 

 

Rapport i personalärenden. 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 

 


