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§ 33

Dnr 2017-000004 739

Val av justerare samt justering av dagordningen
Sammanfattning
Ordförande Sune Håkansson meddelar följande förändringar av
dagordningen:
Fyllnadsval till politisk representant för arbetet med översiktsplanen efter
Anette Rydell (S) lyfts in mellan ärende ett (1) och två (2).
Analys av budgetutfall särskilda boenden 2016 lyfts in mellan ärende tre (3)
och fyra (4).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att godkänna dagordningen samt att utse 2:e vice
ordförande Bo Johansson (S) till att jämte ordförande justera protokollet.
________________
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§ 34

Dnr 2017-000048 730

Fyllnadsval till politisk representant för arbetet med
översiktsplanen efter Anette Rydell (S)
Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade 2016-01-20 § 8 att utse fem politiska representanter
från äldrenämnden för att medverka i arbetet med översiktsplanen. En av
dessa fem var Anette Rydell (S) som sedermera avsagt sig från uppdraget
som ledamot i äldrenämnden.
Bedömning
Då Anette Rydell (S) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i äldrenämnden
behöver en ny representant väljas.
Deltar i debatten
I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S).
Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på att utse Lindis Olsson (S) till
ny politisk representant från äldrenämnden.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att utse Linds Olsson (S) till ny politisk representant
från äldrenämnden i arbetet med översiktsplanen.
________________
Exp:
Linds Olsson
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§ 35

Dnr 2017-000034 730

Trygghetsboende i Kallinge
Tillförordnad förvaltningschef Helen Ahlberg och ekonom Eva Robertsson
föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ett nytt trygghetsboende med 36 lägenheter planeras till Kallinge
(Kalleberga 8:77). En tillbyggnad krävs och en dialog kommer föras med
Ronnebyhus angående tillbyggnadens utförande (aktivitetssamordnarna
kommer vara delaktiga för att lokalerna ska bli ändamålsenliga).
Äldreförvaltningens beräknade kostnader för trygghetsboendet i Kallinge:
Investeringsmedel finns avsatta i budget 2018 med 1000 för Inventarier nya
Trygghetsboenden.
Serveringspersonal

396

Aktivitetssamordnare

350

Hyreskostnad

434

Städkostnad

45

Div. kostnader

30

Arbetskläder

6

Mattransporter

44

Bedömning
Äldreförvaltningen är positiv till förslaget att skapa ett trygghetsboende i
Kallinge. Det är ett strategiskt bra läge i centrala Kallinge med närhet till
apotek, VC, affär m.m. Förvaltningen ser dock flera brister i förslaget på
tillbyggnaden. Planlösningen är inte ändamålsenlig för att ha 45-50 gäster
samt ha matservering och aktiviteter.
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Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att arbetet med att skapa ett nytt
trygghetsboende ska fortgå och att diskussion med Ronnebyhus ska föras för
att få till ett förslag med ändamålsenliga lokaler.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Anders Lund (M), 2:e vice ordförande
Bo Johansson (S), ledamot Tomas Lund (SD) samt ersättare Monia Svensson
(RP).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att arbetet med att skapa ett nytt trygghetsboende ska
fortgå och att diskussion med Ronnebyhus ska föras för att få till ett förslag
med ändamålsenliga lokaler.
________________
Exp:
Peter Persson, verkställande direktör (VD), Ronnebyhus
Mats Du Bar, teknisk chef, Ronnebyhus
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare, äldreförvaltningen
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§ 36

Dnr 2017-000035 730

Analys av utfallen inom hemtjänstgrupperna 2016
Tillförordnad förvaltningschef Helen Ahlberg och biståndshandläggare
Carina Rosenquist föredrar ärendet.
Sammanfattning
Granskningarna i hemtjänstgrupperna visar att det finns många förklaringar
till det ekonomiska utfallet. Det går inte att göra en tydlig koppling mellan
ett positivt ekonomiskt utfall och en välfungerande och välmående
personalgrupp.
I granskningen uppmärksammar äldreförvaltningen dock att ledarskapet är
avgörande för hemtjänstgruppens mående. Ett närvarande och tydligt
ledarskap är en framgång för de grupper som har en välfungerande
verksamhet, både kvalitativt och ekonomiskt.
Nedan följer en beskrivning av hemtjänstgrupper med ekonomiskt
underskott:
En hemtjänstgrupp med hög korttidsfrånvaro upplever hög grad av stress och
uttrycker att de saknar arbetsglädje. Detta är en personalgrupp som har
drabbats av flera chefsbyten under lång tid. Ruttplaneringen är otydlig i
förhållande till både tider och insatser.
En hemtjänstgrupp beskriver sig som en stabil och välmående grupp.
Personalgruppen har en tydlig ruttplanering och håller en hög kvalitet när det
gäller dokumentation och genomförandeplaner. I denna verksamhet finns
inga tydliga kopplingar mellan personalens mående, ruttplanering och
ekonomiskt utfall. En tänkbar förklaring kan vara schemaläggning kontra
ruttplanering.
En hemtjänstgrupp upplever hög grad av stress på grund av hög
korttidsfrånvaro och svårt att rekrytera vikarier. Trots detta visar
granskningen att antalet arbetade personaltimmar överskrider antalet timmar
att utföra enligt beslut, i för stor omfattning. Granskningen visar att antalet
dubbelbemanningar som inte har beslutsgrund är förhållandevis hög i
jämförelse med övriga hemtjänstgrupper i kommunen.
Nedan följer beskrivning av hemtjänstgrupper med ekonomiskt överskott
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En hemtjänstgrupp får timersättning för landsbygd trots att flertalet
vårdtagare bor centralt i byn. Ruttplaneringen är otydlig i förhållande till
tider och insatser.
En hemtjänstgrupp har ett stabilt ledarskap, låg frånvaro, känner arbetsglädje
och det finns flexibilitet. Detta visar sig genom hög kvalitet i dokumentation
och genomförandeplaner samt att det är en välmående personalgrupp.
En hemtjänstgrupp har stora svårigheter att rekrytera personal vilket
inneburit att ordinarie personal har fått lösa verksamheten inom
årsarbetstiden oavsett frånvaro. Personalen i hemtjänstgruppen är trött och i
gruppen finns hög korttidsfrånvaro. Dokumentation och genomförandeplaner
är eftersatta.
Hemtjänstgrupperna har alla skapat sitt eget ruttplaneringssystem i Excel.
Tydligheten i ruttplaneringen ser väldigt olika ut både när det gäller tider och
vad som ska utföras. Med nuvarande system är det svårt för
äldreförvaltningen att säkerhetsställa att vårdtagarna får de insatser de är
beviljade. Det går inte heller att avgöra om de ruttplaneringar som görs är
effektiva i förhållande till körtider.
I samband med granskningarna av hemtjänstens ruttplanering gjordes också
stickkontroller av genomförandeplaner. Flera av grupperna har ett eftersatt
arbete med genomförandeplaner. Granskningen visar att kvaliteten på
genomförandeplaner varierar stort
Bedömning
Äldreförvaltningen bedömer att hemtjänstens verksamhet behöver arbeta
vidare för att skapa likvärdiga förutsättningar när det gäller ruttplanering. Ett
ruttplaneringssystem kan säkerhetsställa att alla beviljade insatser också
finns med i ruttplaneringen. Ett ruttplaneringssystem kan också skapa
effektivare rutter i förhållande till restid.
Ledarskapet är en avgörande faktor för verksamhetens utveckling. I
äldreförvaltningen har vi under lång tid haft hög omsättning och flera nya
enhetschefer. Det finns ett stort behov av att kartlägga vilka behov som finns
för att stärka och stödja förvaltningens enhetschefer i sitt ledarskap..
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Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att:
- Ta informationen till protokollet.
- Ge äldreförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en plan för införande
av ruttplaneringssystem och en kartläggning av ledarskapet och insatser som
behöver göras för att stärka och stödja enhetscheferna
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna Allys
Karlsson (V), Johannes Chen (KD), Tomas Lund (SD), Susanne Petersson
(C), Ingrid Carlsson (M), ersättare Laila Andersson (L) samt Carina Karlsson
(SD).
Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
tillägg av följande:
- att äldreförvaltningen får i uppdrag att vidtaga åtgärder för att säkerställa
beviljade insatser.
- att en redovisning av vidtagna åtgärder presenteras för äldrenämnden maj
2017.
- att hemtjänstgrupperna tilldelas ytterligare ekonomiska medel för
distribution av mat, presenteras nämnden i maj 2017.
Ally Karlsson (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg:
- att en analys av vad personalen behöver för att beviljade insatser kan
utföras och rutterna ska kunna bli effektivare utan vårdtagarna drabbas
presenteras inför nämnden i maj 2017.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda yrkanden
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Äldrenämnden beslutar:
- att notera informationen till protokollet.
- att ge äldreförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en plan för
införande av ruttplaneringssystem och en kartläggning av ledarskapet och
insatser som behöver göras för att stärka och stödja enhetscheferna.
- att äldreförvaltningen får i uppdrag att vidtaga åtgärder för att säkerställa
beviljade insatser.
- att en redovisning av vidtagna åtgärder presenteras för äldrenämnden maj
2017.
- att hemtjänstgrupperna tilldelas ytterligare ekonomiska medel för
distribution av mat, presenteras nämnden i maj 2017.
- att en analys av vad personalen behöver för att beviljade insatser kan
utföras och rutterna ska kunna bli effektivare utan vårdtagarna drabbas
presenteras inför nämnden i maj 2017.
________________
Exp:
Helen Ahlberg, tf. förvaltningschef
Carina Rosenquist, biståndshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-15

Äldrenämnden

§ 37

Dnr 2017-000052 730

Analys budgetutfall särskilda boenden 2016
Verksamhetschef Rebecca Welander lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Budgetutfallet 2016 visade att 6 boenden plus nattverksamheten Vidablick
gick med underskott. Två boenden hade budget i balans eller överskott.
De boenden som gick med störst underskott var Låghuset Vidablick samt
Korttidsverksamheten. Utfallet visade på 109 respektive 126 procent.
Vidablicksvärgen 8 plan 4-7 hade ett budgetutfall på 97 procent. Olsgården
hade budget i balans med 100 procent
Bedömning
Stor del av korttidsboendets kostnader 2016 berodde på extraordinära
insatser i ett specifikt ärende. Räknas dessa kostnader bort skulle
budgetutfallet ha hamnat på 106 procent.
Övergripande analys gällande utfallet handlar om förutsättningar att göra ett
bra arbete som enhetschef, ledarskapserfarenhet samt påverkan av
chefsbyten. Förutom detta skulle man behöva se över resursanvändandet och
analysera huruvida beräknad täthet är överensstämmande med förväntat
utfört arbete. Detta då vi över tid ser en successiv försämring av
hälsotillstånd för de vårdtagare som bor på våra särskilda boenden.
Gällande ledarskapet kan vi se att där budget är i balans alternativt har ett
överskott finns chefer med många års erfarenhet. De har haft samma
placering under ca 4 år, vilket innebär att de kan sin verksamhet. De är
trygga i sin profession och behärskar både chef- och ledarskapet.
Låghuset Vidablick har haft brister i ledarskapet under flera års tid, vilket till
största delen beror på flera chefsbyten. Under perioden 2014-2016 var fyra
chefer placerade på Vidablick Låghus, samt att man under 2016 under en 5månadersperiod saknade enhetschef, vilket löstes genom att annan chef
täckte upp för verksamheten. Vid många chefsbyten tenderar enheter att
själv skapa rutiner och ramar som inte alltid går hand i hand med vad
verksamheten i stort förväntar sig. Det krävs ett tydligt ledarskap över längre
tid för att vända trenden, vilket vi nu kan se är på väg att hända på Låghuset
Vidablick. Förutsättningarna för ett gott ledarskap har förbättrats genom
tillsättandet av chef- och verksamhetsstöd. 50 % av denna tjänst är placerad
på Låghuset Vidablick, och fokus i uppdraget är resursanvändandet.
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Budgetutfallet vände under sista månaderna under 2016, och är under
januari-februari 2017 i balans.
Korttidsverksamhetens underskott beror till största delen på extraordinära
insatser under 2016. Övrigt kan utfallet delvis förklaras till att enhetschefen
har haft ett stort område med stor omsättning i verksamheten gällande
vårdtagare, vilket skapar sämre förutsättningar för ett bra chef- och
ledarskap. Utfall januari-februari 2017 visar en bättre nivå än 2016, även om
korttidsverksamheten fortfarande ligger lite för högt.
Resultatet gällande budgetutfall påverkas till stor del av ledarskapet, men
man bör även se över resurstilldelning på hus för att se om fördelning av
resurser (täthetsberäknat) i förhållande till insatser överensstämmer.
Förutsättningarna att som chef göra ett gott arbete påverkas bland annat av
storlek på ansvarsområde, antal medarbetare och erfarenhet. Många
chefsbyten på ett område påverkar resultatet negativt.
Förslag till beslut
Äldrenämnden noterar informationen till protokollet
Ge äldreförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en kartläggning av
ledarskapet och insatser som behöver göras för att stärka och stödja
enhetscheferna.
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Deltar i debatten
I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S).
Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
tillägget att äldreförvaltningen uppdras att utreda resurstilldelningen med
hänsyn till införandet av IBIC (Individens behov i centrum).
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar:
- att notera informationen till protokollet.
- att ge äldreförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en kartläggning av
ledarskapet och insatser som behöver göras för att stärka och stödja
enhetscheferna samt
- att uppdra äldreförvaltningen att utreda resurstilldelningen med hänsyn till
införandet av IBIC (Individens behov i centrum).
________________
Exp:
Rebecca Welander, verksamhetschef
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§ 38

Dnr 2017-000036 730

Arbetet för att säkerställa kvaliteten i särskilt boende
utifrån rekommendationer från SKL
Verksamhetschef Rebecca Welander lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
SKL har tagit fram en rekommendation kring kvalitet i särskilt boende med
fokus på natten. Kommunerna rekommenderas i denna att stärka och
utveckla kvaliteten enligt de fyra punkterna;


Koll på läget



Planera utifrån individens behov



Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter



Ledarskapet

Bakgrunden till rekommendationerna är att regeringen våren 2016 avslog
Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter, där man ville säkerställa
en trygg och individanpassad omsorg, samt säkerställa att det fanns personal
på särskilda boenden dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.
Regeringen valde efter avslaget att förtydliga socialtjänstförordningen
(2001:937, 2 kap 3§).
Ändringen av socialtjänstförordningen lyder:
”I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen
(2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till
personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende
behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som
behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa”.
Bedömning
För att öka förståelsen för rekommendationerna i helhet och dess innehåll
kommer samtliga enhetschefer som har särskilda boenden att bjudas in till en
informationsdag med Agneta Ivåker från SKL den 5 april. Detta är ett första
steg i förändringsarbetet.
För att nå upp till rekommendationernas syfte krävs ett förändringsarbete
innehållande analys av nuvarande nattverksamhet och dygnstänk, planering,
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genomförande och uppföljning av insatser. Ett tydligt ledarskap är en
förutsättning för goda resultat.
Förslag till beslut
Nämnden ställer sig bakom rekommendationerna och att verksamheten får i
uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) och 2:e vice ordförande
Bo Johansson (S).
Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på att äldreförvaltningen till
sammanträdet i maj 2017 återkommer med en redovisning av det fortsatta
arbetet.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar:
- att ställa sig bakom rekommendationerna.
- att uppdra äldreförvaltningen att arbeta vidare med frågan samt
- att en redovisning av arbetet presenteras för nämnden vid sammanträdet i
maj 2017.
________________
Exp:
Rebecca Welander, verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr 2017-000018 4018

Remiss: Ronneby kommuns miljöprogram 2017-2020
Utvecklingssamordnare Susanna Sturesson lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Miljöprogram 2017-2020
med tillhörande handlingsplan. Miljöprogrammets fokus ligger i den
ekologiska aspekten av hållbarhetsbegreppets tre delar. Programmet visar
fem fokusområden som kan leda fram till målsättningen att Ronneby ska bli
Sveriges fösta hållbara kommun. Miljöprogrammet ger en gemensam
målbild för Ronneby som organisation och som geografiskt område.
Uppföljning av arbetet kommer ske årligen och ett miljöbokslut kommer
göras.
I handlingsplanen för miljöprogrammet har Äldreförvaltningen två planerade
aktiviteter som ska genomföras 2017-2020 för att bidra till att nå målen. De
båda aktiviteterna ligger inom fokusområdet Klimat.
Aktivitet: Planera hemtjänstens rutter effektivare
Mål: Minskade utsläpp från transporter
Aktivitet: Vid byte av arbetsfordon/personfordon skall fordon som drivs med
el, biogas eller andra förnybara bränslen väljas.
Mål: Minskade utsläpp från transporter
Bedömning
De två för Äldreförvaltningen redan inplanerade aktiviteterna är redan
påbörjade
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att inte ha något att erinra om ”Ronneby
kommuns miljöprogram 2017-2020” samt tillhörande handlingsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamot Susanne
Petersson (C), ersättare Börje Johansson (S) och Ronny Johansson (M).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
följande tillägg:
- att äldrenämnden efterlyser en ekonomisk analys av konsekvenserna
gällande övergången till miljöbilar samt
- att ansvar för skötsel av bilar bör läggas utanför äldrenämnden.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar:
- att inte ha något att erinra om ”Ronneby kommuns miljöprogram 20172020” samt tillhörande handlingsplan,
- att efterlysa en ekonomisk analys av konsekvenserna gällande övergången
till miljöbilar, samt påpeka att ansvar för skötsel av bilar bör läggas utanför
äldrenämnden.
________________
Exp:
Sofie Samuelsson, miljöutvecklare
Karin Lundberg, miljösamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr 2016-000199 739

Anhållan om bidrag för inköp av hjärtstatare till PROlokalen i Bräkne-Hoby.
Sammanfattning
PRO anhåller om ett bidrag för hjärtstartare. Hjärtstartaren är tänkt att finnas
tillgänglig i RRO-lokalen i Bräkne Hoby.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att bidra med medel för inköp av
hjärtstartare till PRO i Bräkne Hoby.
Deltar i debatten
I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S)
Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att bidra med medel om 13 250:- för inköp av
hjärtstartare till PRO i Bräkne Hoby. Beviljade medel dras enligt följande,
ansvar: 71000, slag: 453100, verksamhet: 828, aktivitet 1100.
________________
Exp:
Ekonomienheten
PRO Bräkne-Hoby.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr 2017-000005 739

Anslagsförbrukning
Sammanfattning
Anslagsförbrukningen för februari månad 2017 har delgivits nämndens
ledamöter genom utskickat material. Ekonom Eva Robertsson går igenom
materialet muntligen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M) samt 2:e vice ordförande Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-15

Äldrenämnden

§ 42

Dnr 2017-000006 739

Skrivelser, cirkulär m.m. 2017
Sammanfattning
Följande skrivelser cirkulär m.m. föreligger inför sammanträdet:


Cirkulär 17:7, ”Information om kompetenslyft”, från Sveriges
Kommuner och Landsting



Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom,
Socialstyrelsen, tillgänglig via
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/demens.

Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr 2017-000007 739

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:


Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckning, kundnummer
19620.



Beviljade biståndsbeslut för perioden 2017-02-01 till 2017-02-28.



Attestantlista för äldrenämnden per 2017-02-14.



Attestantlista för äldrenämnden per 2017-03-01.

Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Lena Tingdal, ekonomihandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 2017-000008 739

Aktuellt i verksamheten
Tillförordnad förvaltningschef Helen Ahlberger ger information om aktuellt i
verksamheten.
Sammanfattning
Informationen berör


Enhetschefssituationen.



Rapport från Anticimex vad gäller flugproblemen i köket på Ålycke.



Tidigare polisingripande i Kallinge.



Kösituationen till särskilt boende.

Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Anders Lund (M), 2:e vice ordförande
Bo Johansson (S), ledamöterna Susanne Petersson (C), Linds Olsson (S)
samt Ingrid Carlsson (M).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-15

Äldrenämnden

§ 45

Dnr 2017-000009 739

Information om kurser, konferenser m.m.
Sammanfattning
Ordförande Sune Håkansson (RP) informerar om konferensen framtidens
boende för äldre 2017 som hålls i Stockholm 31 maj- 1 juni.
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (S) yrkar på att respektive politiskt block
erbjuds att skicka en person till konferensen.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att respektive politiskt block erbjuds att skicka en
person till konferensen framtidens boende för äldre 2017 i Stockholm.
Anmälningarna görs till nämndsekreteraren.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr 2017-000010 739

Övriga frågor
Sammanfattning
Lindis Olsson (S) ställer en från gällande utformningen av parkeringen vid
Ågårdsbo.
Tf förvaltningschef Helen Ahlberg svarar.
Rickard Evaldsson (M) ställer en fråga gällande säkerheten och arbetsmiljön
för nattpatrullerna.
Tf förvaltningschef Helen Ahlberg svarar att en återkoppling kommer.
Bo Johansson (S) ställer två frågor som rör tidigare fattade beslut i
äldrenämnden. Dels ett beslut från 2016-08-17 i vilken äldrenämnden
tillställer tekniska förvaltningen en skrivelse. Dels ett ärende från 2017-0518 i vilket äldrenämnden tillställer kommunfullmäktige ett beslut om förslag
till ändring av kommunala pensionärsrådets reglemente.
På frågorna av Bo Johansson (S) uppdras nämndsekreteraren att se över de
två ärendena.
Deltar i debatten
I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamot Lindis
Olsson (S), Sylvia Edwinsson (MP) samt ersättare Rickard Evaldsson (M).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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