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§ 116 Dnr 2017-000004 739 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) meddelar följande förändring av 

dagordningen:  

Ett nytt ärende, Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och 

kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård, lyfts in som ärende åtta i föredragningslistan. 

Bo Johansson (S) utses att jämte ordförande Sune Håkansson (RP) justera 

dagens protokoll.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna dagordningen samt utse Bo Johansson (S) 

att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

Protokollsanteckning  

Bo Johansson (S) framför önskemål om skriftliga föredragningar framöver.  

________________ 
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§ 117 Dnr 2017-000049 730 

Rapportering av Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ 
och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL samt beslut 
enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, till IVO 
för år 2017 kv. III 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

III, 2017, att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet samt 

översända den samma till kommunfullmäktige för vidare rapportering.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt 

översända den samma till kommunfullmäktige för vidare rapportering. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 118 Dnr 2017-000154 739 

Rapport om det aktuella läget – ruttplanering, tid och 
insatsregistreringssystem samt IBIC 

 

Sammanfattning  

Catherine Persson och Pernilla Haraldsson föredrar ärendet.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:a vice 

ordförande Bo Johansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

 

________________ 

Exp: 

Pernilla Haraldsson, IKT-samordnare 
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§ 119 Dnr 2017-000034 730 

Information om trygghetsboende i Kallinge och vård-
och omsorgsboende Ålycke 

 

Sammanfattning  

Catherine Persson informerar om det aktuella läget med vård-och 

omsorgsboende Ålycke. Förvaltningen har besökt lokalerna samt haft möte 

med Ronnebyhus. Förnyad kontakt ska tas inom de närmaste två veckorna, 

men tidsperioden för projektet förespås just nu ligga på två år med tidigast 

start i april 2018. 

Susanna Sturesson svarar på frågor om trygghetsboende i Kallinge och 

meddelar att förvaltningen väntar på beslut avseende bygglov från Miljö- 

och byggnadsnämnden innan arbetet kan fortgå.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 2:a vice ordförande 

Bo Johansson (S) samt ledamot Johnny Håkansson (S). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar att nämnden ställer sig positiv till föredragningen 

samt den preliminära tidsplanen.  

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 ställer 

sig positiv till föredragningen och den preliminära tidsplanen. 

________________ 

 Exp: 

Catherine Persson, förvaltningschef  

Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare 
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§ 120 Dnr 2017-000129 730 

Redovisning, statistik över fallolyckor  

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden efterfrågar statistik på antal fallolyckor för 2017 samt vilka 

förebyggande insatser som görs.  

Bedömning 

170101–170901 så har det på vård och omsorgsboende registrerats 61 1 

avvikelser för fall och i ordinärt boende 480. 

160101–160901 så inkom det från vård och omsorgsboende 596 avvikelser 

för fall och i ordinärt boende 442. 

Riskbedömningar görs via Senior Alert för att upptäcka risk för fall. 

Bedömningarna gås igenom i teamet (enhetschef, baspersonal, sjuksköterska, 

fysioterapeut och arbetsterapeut) samt görs åtgärder för att förhindra att fall 

ska ske eller upprepas. 

Läkemedels genomgångar ska göras l gång/år och vid genomgången av 

läkemedlen mäts även risken för att läkemedlet påverkar fallrisken. 

Information om förebyggande åtgärder ges ut till våra vårdtagare av 

Verksamhetens Rehabteam i form av en checklista ” Checklista för ett 

säkrare hem/hemmiljö”.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör 2:a vide ordförande Bo Johansson (S), ersättare Yvonne 

Olsson (SD) samt Laila Andersson (L).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

 Exp:  

Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska/MAS 
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§ 121 Dnr 2017-000050 730 

Egenavgifter avseende hjälpmedel  

 

Sammanfattning  

Vid Äldrenämndens sammanträde 2017-04-17 § 49 beslutade nämnden att 

återremittera ärendet till äldreförvaltningen och ärendet skulle tas upp i 

äldrenämnden igen, men då som en del av författningssamlingen, 

avgifter/taxor inom äldreomsorgen. Denna författning ska därefter gå vidare 

till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige för antagande.  

Vid äldrenämndens sammanträde 2017-09-20 § 103 behandlas ett annat 

ärende som också kom att röra egenavgifter avseende hjälpmedel. Vid detta 

sammanträde beslutade Äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

om hjälpmedelsavgifter i enlighet med förslag från samverkansnämnden.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ärendet anses behandlat med anledning av 

beslut i ärendet vid sammanträde 2017-09-20 § 103.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ärendet anses behandlat med anledning av beslut i 

ärendet vid sammanträde 2017-09-20 § 103 

________________ 

Exp: 

Helene Ahlberg, verksamhetschef 

Maria Sevestedt, enhetschef 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(28) 
2017-10-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr 2017-000152 730 

Internremiss- Förslag till riktlinjer för 
bostadsförsörjningsprogram 

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har beretts möjlighet att till miljö- och byggnadsförvaltningen 

inkomma med yttrande över förslag till riktlinjer för 

bostadsförsörjningsprogram.  

 

Nämnden menar att bostadsförsörjningsprogrammet bör avse en längre 

prognostid än den redovisade. Äldrenämnden anser, dels att prognostiden är 

för kort, dels att prognostalen är för grova. För att kunna göra en mera 

tillförlitlig behovsbedömning behövs statistikuppgifter åtminstone ålder 85+ 

och helst även ålder 90+. 

 

För äldrenämndens planering är befolkningsutvecklingen av ringa betydelse 

under åren fram till år 2020. Enligt den prognos, som kommunen använt i 

årets budgetberedning, är antalet personer med ålder 85+ nära nog konstant.  

 

Nämnden har nyligen tillsatt en framtidsutredning som skall göra prognoser 

för det framtida behovet, bland annat för boende. Utredningen beräknas vara 

klar i februari 2018.  

 

Äldrenämnden menar att i bostadsförsörjningsprogrammet bör beskrivas att 

kommunen beslutat att införa LOV, lagen om valfrihet, i vård- och 

omsorgsboende, och vilka effekter som väntas uppstå i och med det.  

 

Nämnden bedömer att det fram till år 2020 inte behövs fler lägenheter i vård- 

och omsorgsboende i Ronneby om det inte inträffar oväntade händelser. 

 

Äldrenämnden vill betona det angelägna i att vid planering av vistelsemiljöer 

och vid bostadsbyggande, såväl inne som ute, att göra det på ett sådant sätt 

att det är tillgängligt i så hög grad som möjligt för personer med olika 
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funktionsförmåga. Det underlättar för alla åldersgrupper och i olika skeden i 

livet.  

Äldrenämnden föreslås besluta att yttra sig i enlighet med föreliggande 

förslag.  

Bedömning 

Äldrenämnden yttrar sig enligt följande över förslag till riktlinjer för 

bostadsförsörjningsprogram: 

 

Antal invånare 

Det framgår inte vilket år olika invånarantal avser.  

 

Befolkningsprognos 

Det är inte tydligt vilken prognostid som avses för programmet. Det citeras 

från Översiktsplan 2035. Vidare förefaller det som att år 2020 är det år som 

prognoserna fokuserar på. Som planeringsunderlag anser äldrenämnden att 

det är mycket kort framförhållning och det är få nya beslut som kan tas och 

få effekt till år 2020. Äldrenämnden anser att 

bostadsförsörjningsprogrammet bör ha längre prognosperiod, åtminstone till 

år 2025, för att kunna planera olika typer av bostäder för äldre. 

Äldrenämnden menar att det är önskvärt att kommunfullmäktige antar 

befolkningsprognos för åren fram till år 2025. 

 

Till det ska läggas att de befolkningsprognoser som används som underlag år 

2020 anger ålder 80+ och sedan inte fler åldersklasser. Dels är det alldeles 

för kort tid, dels är det ett alldeles för grovt prognostal. För att kunna göra en 

mera tillförlitlig behovsbedömning behövs statistikuppgifter åtminstone 

ålder 85+ och helst även ålder 90+. För äldrenämndens planering är 

befolkningsutvecklingen av ringa betydelse under åren fram till år 2020 

såtillvida det inte inträffar oväntade händelser. Enligt den prognos, som 

kommunen använt i årets budgetberedning, är antalet personer med ålder 

85+ nära nog konstant. Medianålder i kommunens särskilda boende är nu ca 

87 år och enligt trend stigande.  

 

Av texten framgår att det finns en befolkningsprognos, med åldersindelning, 

för de olika geografiska områdena. Denna prognos bör redovisas – både för 

basåret och för år 2020. Det går annars inte att bedöma de redovisade 

slutsatserna.  
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Områdesindelning 

Inledningsvis ska påtalas att en del områden är ur befolkningshänseende 

mycket små. Att tillhandahålla viss service, t.ex. vård- och omsorgsboende i 

alla område medför en del utmaningar både vad avser planering och drift. 

Sambandet mellan antalet äldre och behovet av särskilt boende är inte 

konstant. Sjukdom, medicinska och tekniska framsteg, förändrat beteende i 

samhället i stort såväl som på individnivå påverkar efterfrågan. Med relativt 

små befolkningsvolymer blir det mer sårbart. Driftsmässigt blir det ofta 

dyrare att driva små vård- och omsorgsboende, vilket bör tas med i 

förutsättningar för bostadsförsörjningen. Byggkostnad är naturligtvis 

intressant, men än mera intressant är den personalkostnad per brukare som 

kommer att finnas under många år framöver och som i hög grad påverkas av 

boendets storlek och utformning  

Områdesindelningen är tveksam avseende Bräkne-Hoby. Sannolikt bör 

området omfatta hela församlingen. Nu har en stor del tillförts Backaryd-

Hallabro. De boende i området torde räkna Bräkne-Hoby som ”sin” tätort.  

Avseende områdesindelning ska också observeras att vid stigande ålder med 

sämre funktionsförmåga väljer fler en större tätort som boendeort med närhet 

till service av olika slag. 

Under respektive områdesindelning med rubrik Befolkning anges ibland 

vilka särskilda boende som finns och med antal lägenheter och ibland inte. 

Det framgår inte heller vilken målgrupp som särskilt boende avser. Det går 

därför inte att bedöma varje områdes nuvarande bostadsstatus.  

 

Ronneby tätort och Ronneby hamn 

Under rubriken Befolkning skrivs om ”två korttidsverksamheter”. Det 

framgår inte vilka som utgör målgrupp för denna verksamhet.  

Bräkne-Hoby 

Under rubriken Planreserv och pågående projekt skrivs att det pågår 

detaljplanearbete för 20-30 bostäder för äldre intill vård- och omsorgsboende 

Lindebo. Det framgår inte vilken typ av bostäder som avses och inte heller 

tidplan för byggande. Då äldrenämnden menar att det inte finns behov av fler 

vård- och omsorgsboende fram till år 2020 behöver målgrupp och tidplan 

konkretiseras för ”Lindeboprojektet”.  

 

Backaryd och Hallabro 

I remissunderlaget skrivs att den yngsta åldersgruppen står för den största 

befolkningsökningen och att den äldsta minskar i antal. Vidare går att läsa att 
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det planeras för ett vård- och omsorgsboende i Hallabro med 32 platser. 

Äldrenämnden beslutade i maj 2016 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fatta en del investeringsbeslut avseende vård- och 

omsorgsboende. Däribland vård- och omsorgsboende om 32 platser i 

Hallabro. Äldrenämndens beslut förefaller dock inte ha handlagts vidare i 

kommunen. Mot bakgrund av att handläggning inte verkar ha skett i ärendet 

och att det är en förändring i efterfrågan av vård och omsorg menar nämnden 

att förnyade bedömningar behöver göras. I det fall det skulle byggas ett vård- 

och omsorgsboende i Hallabro omfattande 32 lägenheter är äldrenämndens 

bedömning att det skulle bli en överetablering av vård- och omsorgsboende i 

Hallabro. Erfarenheten säger att en del äldre ”vill till stàn” när annat boende 

blir aktuellt. Med etablering av 32 lägenheter i vård- och omsorgsboende i 

Hallabro skulle äldre med biståndsbehov i centralorten behöva erbjudas 

lägenhet i Hallabro och det bedöms inte finnas sådan efterfrågan. För att 

kunna motivera ett för orten Hallabro stort vård- och omsorgsboende om 32 

lägenheter behöver i så fall andra omlokaliseringar göras. Ur hänseendet 

effektiv drift kan 32 lägenheter vara för litet. Det är dock beroende av 

målgrupp och utformning.  

 

Det ska nämnas att i Backaryd har endast en del av platserna omvandlats till 

trygghetsboende och inte i sin helhet som skrivs i remissunderlaget. Av det 

totala antalet lägenheter utgör 15 lägenheter särskilt boende och 12 

lägenheter är trygghetsboende.  

 

Möljeryd och landsbygden utanför tätorter 

Saknas invånarantal.  

 

LOV – lagen om valfrihet 

I bostadsförsörjningsprogrammet framgår inte att kommunen har beslutat att 

införa LOV i vård- och omsorgsboende för äldre. I programmet bör effekter 

av s.k. ”fri etablering” av vård- och omsorgsboende beskrivas. T.ex. behöver 

det göras simulering om vad etablering i vissa områden bedöms få för 

effekter i andra områden vad avser tillgång och efterfrågan.   

 

Tidigare fattade beslut och pågående planering i äldrenämnden 

Äldrenämnden beslutade i maj 2016 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fatta en del investeringsbeslut avseende vård- och 

omsorgsboende. Äldrenämndens beslut förefaller dock inte ha handlagts 
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vidare i kommunen. Mot bakgrund av att handläggning inte verkar ha skett i 

ärendet och att det är en förändring i efterfrågan av vård och omsorg menar 

nämnden att förnyade bedömningar behöver göras. Äldrenämnden har 

nyligen tillsatt en framtidsutredning som skall göra prognoser för det 

framtida behovet, bland annat för boende. Utredningen beräknas vara klar i 

februari 2018.  

 

Sammanfattande bedömning 

Äldrenämnden bedömer att det fram till år 2020 inte behövs fler lägenheter i 

vård- och omsorgsboende i Ronneby. Under ombyggnad av befintliga vård- 

och omsorgsboende kan dock s.k. ”evakueringslägenheter” behövas. Det 

som på längre sikt påverkar efterfrågan är en mängd olika faktorer som 

tidigare delvis nämnts. Förekomsten av andra boendeformer, som t.ex. 

trygghetsboende, och väl fungerande hemtjänst är andra faktorer som spelar 

roll. Vidare påverkar t.ex. förändringar i skatte- och bidragssystem vilka val 

som görs/kan göras.  Äldrenämnden vill betona det angelägna i att vid 

planering av vistelsemiljöer och vid bostadsbyggande, såväl inne som ute, att 

göra det på ett sådant sätt att det är tillgängligt i så hög grad som möjligt för 

personer med olika funktionsförmåga. Det underlättar för alla åldersgrupper 

och i olika skeden i livet 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att yttra sig i enlighet med föreliggande 

förslag.  

Deltar i debatten 

Ordförande Sune Håkansson (RP), 1:a vice ordförande Anders Lund (M), 2:a 

vice ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna Susanne Petersson (C), Ally 

Karlsson (V), Johannes Chen (-) samt Tomas Lund (SD). 

Yrkanden 

Ledamot Ally Karlsson (V) yrkar, med instämmande av 2:a vice ordförande 

Bo Johansson (S), att andra stycket under rubriken ”Områdesindelning” i 

förslaget stryks.  

1:a vice ordförande Anders Lund (M) yrkar, med instämmande av Johannes 

Chen (-), Susanne Petersson (C) samt Tomas Lund (SD), att stryka allt efter 

den första meningen på rad åtta i första stycket under rubriken ”Backaryd 

och Hallabro”, från ”I det fall det skulle byggas ett vård- och omsorgsboende 

[...] till ”Det är dock beroende av målgrupp och utformning”.  
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Propositionsordning 1 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Ally Karlssons (V) 

yrkande och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2  

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Anders Lunds (M) 

yrkande och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.  

 

Votering begärs och följande propositionsordning fastställs. 

JA-röst för de som önskar bifalla Anders Lunds (M) yrkande.  

NEJ-röst för de som önskar avslå Anders Lunds (M) yrkande 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan, fastställs följande: sex (6) 

JA-röster och sju (7) NEJ-röster varefter ordförande finner att äldrenämnden 

avslår Anders Lunds (M) yrkande.  

 

Namn  JA NEJ 

Sune Håkansson (RP)  X 

Anders Lund (M)  X  

Bo Johansson (S)   X 

Ingrid Carlsson (M)  X  

Susanne Petersson (C) X  

Johannes Chen (-) X  

Johnny Håkansson (S)   X 

Lindis Olsson (S)   X 

Sylvia Edwinsson 

(MP)  

 X 

Ally Karlsson (V)   X 

Tomas Lund (SD)  X  

Sandra Bergkvist (SD)  X  

Christer Åkesson (S)   X 

Totalt  6 7 
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar anta förslag till yttrande, med förändringen att stryka 

andra stycket under rubriken ”Områdesindelning”. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 123 Dnr 2017-000166 106 

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och 
kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård 

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har mottagit en remiss från Kommunstyrelsen, 

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Bedömning 

Ändringsförslag till föreliggande avtalsförslag. Förslag att stryka det tredje 

stycket under punkt 5.1 på sida 4. Förslag till ny lydelse:  

Att varje medborgare, efter behov, erbjuds ett särskilt boende/särskild bostad 

enligt biståndsbeslut är ett kommunalt ansvar. Kommunens företrädare i 

planeringen av vården har ansvar för att bristen på särskilt boende/särskild 

bostad inte försenar utskrivningsprocessen.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att bifalla underlaget med bifall till 

ändringsförslaget.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:a vice ordförande 

Anders Lund (M) samt 2:a vice ordförande Bo Johansson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson yrkar att återremittera ärendet samt att 

Äldrenämnden behandlar ärendet i november.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande 

yrkande och finner att Äldrenämnden gör detsamma.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet samt att ny behandling ska 

ske i november.  

________________ 

Exp: 

Catherine Persson, förvaltningschef  

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(28) 
2017-10-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 2017-000160 739 

Remiss för planbesked- Bustorp 1:38 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har mottagit en remissförfrågan avseende planbesked för 

Bustorp 1:38 från miljö- och byggnadsnämnden. I ett planbesked skall 

kommunen ta ställning till om man avser att påbörja ett detaljplanearbete 

eller inte. Syftet med ansökan är att detaljplanelägga ett område för Förskola, 

flerbostadshus och hus för äldre eller funktionsnedsatta personer. 

Äldrenämnden har erbjudits lämna synpunkter på den aktuella ansökan innan 

Miljö- och byggnadsnämnden tar ställning.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att man inte har något att erinra mot 

planförslaget.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör 2:a vice ordförande Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

2:a vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på att Äldrenämnden inte har 

något att erinra mot planbeskedet i de delar som avser seniorboende.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer propositionen på yrkandet och 

finner att äldrenämnden bifaller yrkandet.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att inte ha något att erinra mot planbeskedet i de 

delar som rör seniorboende.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(28) 
2017-10-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 2017-000157 730 

Sammanträdesdagar 2018  

 

Sammanfattning  

Nedan sammanfattas förslag till sammanträdestider för Äldrenämnden 2018: 

 

Onsdag 2018-01-17  

Onsdag 2018-02-14 

Onsdag 2018-03-14 

Onsdag 2018-04-18 

Onsdag 2018-05-30 

Onsdag 2018-06-27 

Onsdag 2018-08-29 

Onsdag 2018-09-26 (krockar med MNB)  

Onsdag 2018-10-17 

Onsdag 2018-11-28 

Onsdag 2018-12-12 (krockar med MNB)  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås att anta ovanstående förslag till sammanträdestider 

för 2018.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör 2:a vice ordförande Bo Johansson (S) samt ledamot 

Susanne Petersson (C). 

Yrkanden 

2:a vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar att äldrenämnden beslutar att 

starttiden för sammanträdestiderna 2018 ändras till kl13.00 

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på följande yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att fastställa föreliggande förslag för 

sammanträdestider 2018:  

Onsdag 2018-01-17  

Onsdag 2018-02-14 

Onsdag 2018-03-14 

Onsdag 2018-04-18 

Onsdag 2018-05-30 (heldag) 

Onsdag 2018-06-27 (heldag) 

Onsdag 2018-08-29 

Onsdag 2018-09-26 (heldag) 

Onsdag 2018-10-17 

Onsdag 2018-11-28 

Onsdag 2018-12-12 

 

Starttid för sammanträdena fastställs till kl13.00 med undantag för tre 

tillfällen som istället blir heldagar.  

 

________________ 

Exp: 

Samtliga ledamöter i nämnden  

Äldreförvaltningen  

SUS-enheten 

Kommunsekreteraren  
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§ 126 Dnr 2017-000159 730 

Information om aktuellt läge- Internkontrollplan 2017  

 

Sammanfattning  

Britt-Marie Karlsson och Katarina Losell föredrar ärendet.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:a vice 

ordförande Bo Johansson (S).  

Beslut 

Äldrenämnden tackar för en god presentation och beslutar att notera 

informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 127 Dnr 2017-000005 739 

Anslagsförbrukning 2017 

 

Sammanfattning  

Eva Robertsson föredrar ärendet.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:a vice 

ordförande Bo Johansson (S).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Eva Robertsson, ekonom  
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§ 128 Dnr 2017-000007 739 

Delegationsbeslut 

Helene Ahlberg föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 Biståndsbeslut för perioden 2017-09-01- 2017-09-30 

 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 27974) 

 Attestanslista per 2017-10-04 

 Namnteckningsprov  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp:  

Lena Tingdahl, handläggare   
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§ 129 Dnr 2017-000008 739 

Aktuellt i verksamheten  

 

Sammanfattning  

Informationen berör: 

Äldrenämnden informeras om att antalet ej verkställda beslut är få till Vård-

och omsorgsboende och är inom den tillåtna 90-dagarsgränsen. 

Arbetet med arbetskläder som bedöms vara på rätt väg. 

Uppdatering om den nuvarande situationen med trygghetslarmen.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör 2:a vice ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna 

Susanne Petersson (C), Johannes Chen (-), tjänstgörande ersättare Richard 

Evaldsson (M) samt ersättare Laila Andersson (L). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(28) 
2017-10-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130 Dnr 2017-000009 739 

Information om kurser, konferenser m.m.  

 

Sammanfattning  

Nämnden informeras om att Äldredagen kommer att äga rum den 2 

november i Ronneby. Kort information om de kommande 

Äldreomsorgsdagarna i Stockholm, buss- och tågtider m.m.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Susanne 

Petersson (C) samt Johannes Chen (-). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 131 Dnr 2017-000006 739 

Skrivelser, cirkulär m.m. 2017 

 

Sammanfattning  

Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger under sammanträdet: 

 Skrivelse från SPF seniorerna angående maten på Vidablick. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-09-28 § 323 

angående förslag från Äldrenämnden avseende rapport av avliden 

och bårhusavgift.  

Deltar i debatten  

Deltar i debatten gör 2:a vice ordförande Bo Johansson (S), ledamot Susanne 

Petersson (C) samt ersättare Laila Andersson (L). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

SPF Seniorerna  
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§ 132 Dnr 2017-000010 739 

Övriga frågor  

Sammanfattning  

Det förekommer inga övriga frågor under sammanträdet.  

________________ 

 

 


