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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2013-12-11 
 

 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Äldrenämnden 
 

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl.13.30 

 

Beslutande 

Sune Håkansson (RP) ordförande Birgitta Andersson (S) 

Bo Johansson (S) Eva Blennow (S) 

Anders Lund (M) Johnny Håkansson (S) 

Birger S Svensson (C) Sylvia Edwinsson (MP) 

Susanne Petersson (C) Tomas Lund (SD) 

Johannes Chen (KD) Anna Espenkrona (M) tjänstgörande ersättare 

 Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare 
 

 

Övriga deltagare: 

Ersättarna Kjell GG Johansson (M), Ulla Samuelsson (C), Ann-Margret Pfeifer (S), Kristina Rydén (S) och 
Gudrun Johansson (SD), äldrechef Torill Skaar Magnusson och nämndsekreterare Inga-Lill Gliveson 
 
Utses att justera: Sylvia Edwinsson 

 
Justeringens plats och tid:    Omedelbart justerat 
   
 
 

Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: 145 - 146  

 
 
Ordförande: Sune Håkansson  

 

 

Justerande: Sylvia Edwinsson 

 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är omedelbart justerat.  

 
Organ: Äldrenämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2013-12-11 
 

Datum för anslags uppsättande:  2013-12-12  

 

Datum för anslags nedtagande:  2014-01-02 

 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 

 
 
 
Underskrift: Inga-Lill Gliveson 
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Äldrenämnden 2013-12-11 

Innehållsförteckning 
§ 145  Yttrande beträffande kriterier och behov som ska ligga till grund för trygghetsboende 

och gemensamhetsutrymme. 3 

Beslut 3 

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

socialtjänstlagen. 4 

Beslut 4 
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Äldrenämnden 2013-12-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/157 

§ 145  Yttrande beträffande kriterier och behov som ska ligga till grund för 
trygghetsboende och gemensamhetsutrymme. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-12-11 Yttrande 2013-12-05 beträffande kriterier 

och behov som ska ligga till grund för 
trygghetsboende och 
gemensamhetsutrymme. 

   

Sammanfattning 
Yttrande föreligger beträffande kriterier och behov som ska ligga till grund för trygghetsboende och 

gemensamhetsutrymmen med hänvisning till Kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-05 § 283. 

 

Yttrande 
Kriterierna för trygghetsboende ska vara en lägsta åldersgräns på 70 år för de som flyttar 

in. Det ska finnas gemensamhetsutrymme för aktiviteter samt möjligheter att inta måltider 

tillsammans. Personal ska finnas tillgänglig vissa tider för att starta upp eller hålla i 

gemensamma aktiviteter samt ta kontakt med nyinflyttade.  

Gemensamhetsutrymmet ska vara tillgängligt för hyresgäster på trygghetsboendet såväl 

som för personer som bor i närområdet. Gemensamhetsutrymmet ska kunna användas i 

både små och stora sammanhang. Utrymmet behöver därför vara dimensionerat till att 

rymma minst 50 personer. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås anta ovanstående yttrande samt att överlämna detsamma vidare till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Kjell GG Johansson (M), 

Kristina Rydén (S), Laila Andersson (FP), Tomas Lund (SD), Johannes Chen (KD) och  

Susanne Petersson (C). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anta ovanstående yttrande samt att överlämna detsamma vidare till 

Kommunfullmäktige. 

_____________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige
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Äldrenämnden 2013-12-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/26 

§ 146  Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f§ 
socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-12-04 Redovisning 2013-12-03 av Ej verkställda 

beslut för kvartal tre. 
   

Sammanfattning 
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal tre att rapportera till 

IVO (Inspektion för vård och omsorg). Trots att äldreförvaltningen har en kö att hantera finns inga 

beslut som inte kunnat verkställas under perioden juli-september.  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka för vidare beredning till 

Kommunstyrelsen.  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet samt konstaterar att den stadgade 

gränsen om maximalt tre månader för verkställighet av beslut har kunnat hållas. 

 

_____________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 


