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Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(27) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-24 
 

 

  
 
Plats och tid Hobysalen, kl. 09:00-16:15, ajournering för lunch 12:15-13:15 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Bo Johansson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, onsdag 2017-05-31, kl. 15:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 66-77 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Sune Håkansson (RP) 

 

 Justerare 

  

 
Bo Johansson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2017-05-24 

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-01   

Datum då anslaget tas ned 2017-06-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson (RP), Ordförande 
Anders Lund (M), 1:e vice ordförande 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Ingrid Carlsson (M) 
Susanne Petersson (C) 
Johannes Chen (-) §§ 68-69, 70, 72-77 
Johnny Håkansson (S) 
Lindis Ohlsson (S) 
Ally Karlsson (V) 
Sylvia Edwinsson (MP) §§ 72-77 
Tomas Lund (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Laila Andersson (L) tjänstgör istället för Johannes Chen (-) §§ 66-67, 71 
Agnetha Wildros (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S) 
Börje Johansson (S) tjänstgör istället för Sylvia Edwinsson (MP) §§ 66-71 
Carina Karlsson (SD) tjänstgör istället för Sandra Bergkvist (SD)  

Övriga närvarande  

Ersättare Ulla Samuelsson (C) 
Laila Andersson (L) §§ 70, 72-77 
Monia Svensson (RP)  
Kristina Rydén (S) 
Yvonne  Olsson (SD) §§ 68-69, 72-77 

Tjänstemän Helen Ahlberg, tillförordnad förvaltningschef  
Eva Robertsson, ekonom §§  70-71 
Christoffer Svensson, nämndsekreterare  
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§ 66 Dnr 2017-000004 739 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

Ärende sju (7) gällande uppdrag att upprätta en författningssamling avseende 

bårhusavgifter och transport av avliden utgår. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna dagordningen samt utse Bo Johansson (S) 

till att jämte ordförande justera protokollet. 

________________ 
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§ 67 Dnr 2017-000034 730 

Trygghetsboende i Kallinge- beräknade driftkostnader 
samt hyreskontrakt för godkännande  

 

Sammanfattning  

Ett nytt trygghetsboende planeras till Kallinge (Kalleberga 8:78). 

Ritningsförslag på tillbyggnad/utformning av gemensamhetsutrymmen samt 

kostnadskalkylen godkändes av ÄN 2017-04-12.  

De enskilda lägenheterna kommer inte förändras i och med omvandlingen 

till trygghetsboende, enligt Ronnebyhus klarar de reglerna för tillgänglighet. 

Lägenheterna hyrs direkt av fastighetsägaren/Ronnebyhus, som en vanlig 

hyresgäst.  

Hyresnivån på det planerade trygghetsboendet i Kallinge ligger idag på: 

 

1:a, 46 kvm 4145 kr 

2:a 63,4 kvm 5480 kr 

 

 

Äldreförvaltningen planerar påbörja verksamheten med aktiviteter när 

renoveringen/tillbyggnaden är klar och ändamålsenliga lokaler finns.  

 

Äldreförvaltningens beräknade kostnader för trygghetsboendet i Kallinge: 

Investeringsmedel finns avsatta i budget 2018 med 1 000 tkr för ”Inventarier 

nya Trygghetsboenden”. 

Serveringspersonal 396 

Aktivitetssamordnare 350 

Hyreskostnad 434 

Städkostnad 45 

Div. kostnader 30 

Arbetskläder 6 

Mattransporter 44 

Summa  1305 

 

Utifrån beräknade kostnader för trygghetsboendet i Kallinge blir 

driftskostnaden 1 305 tkr/år. 
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Bedömning 

Äldreförvaltningen är positiv till förslaget att skapa ett trygghetsboende i 

Kallinge. Ett trygghetsboende kan beskrivas som en boendeform som 

överbygger glappet mellan ordinärt boende och vård- och omsorgsboende, 

således kan ett trygghetsboende minska och/eller skjuta upp behovet av 

platser på vård- och omsorgsboenden.  

Förslag till beslut 

- Äldrenämnden föreslås besluta  

- att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna att äldrenämnden får 

skriva hyreskontrakt med Ronnebyhus. 

- att begära tilläggsanslag på 1 305 tkr för driftskostnaderna för 

trygghetsboendet i Kallinge.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 

Johansson (S), ledamöterna Tomas Lund (SD) och Susanne Petersson (C) 

samt tjänstgörande ersättarna Laila Andersson (L) och Börje Johansson (S).  

Yrkanden 

- Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på: 

- Att kommunfullmäktige godkänner att äldrenämnden får skriva 

kontrakt med Ronnebyhus enligt förslag till preliminärt avtal. 

- Att kommunfullmäktige beslutar tilldela äldrenämnden ett 

tilläggsanslag med 1305 tkr/år för driftskostnaderna för 

trygghetsboendet i Kallinge. 

- Att paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

- Att godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med Ronnebyhus 

enligt förslag till preliminärt avtal, till detta protokoll bifogad bilaga 

1. 

- Att kommunfullmäktige beslutar tilldela äldrenämnden ett 

tilläggsanslag med 1305 tkr/år för driftskostnaderna för 

trygghetsboendet i Kallinge. 

- Att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Äldreförvaltningen 
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§ 68 Dnr 2017-000035 730 

Återrapportering- redovisning av vidtagna åtgärder 
med hänsyn till analys av utfallen inom 
hemtjänstgrupperna 2016 

 

Bakgrund 

Vid äldrenämndens sammanträde 2017-03-15 fick 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. Uppdraget innefattar även en kartläggning 

av vad som krävs för att säkerhetsställa att beviljade insatser utförs samt en 

analys av undersköterskornas arbetsmiljö och vad som krävs för att skapa 

stabilitet i organisationen.  

Sammanfattning 

Äldreförvaltningen presenterar tänkbara åtgärder som bidrar till en stabilare 

organisation med fokus på arbetsmiljö för ett professionerna. 

 

Enhetschefer 

En kartläggning har visat att enhetschefer i äldreförvaltningen har mellan 30-

60 medarbetare, för att minska detta antal har äldrenämnden tagit beslut om 

att nyrekrytera fem enhetschefer. Detta arbete är påbörjat och idag har 

äldreförvaltningen rekryterat två av fem. När alla fem är rekryterade kommer 

flertalet av förvaltningens enhetschefer att ha cirka 30 medarbetare och ingen 

ansvarar för både vård- och omsorgsboende och hemtjänst.    

 

Utöver ovanstående satsning behöver äldreförvaltningen stärka sin 

organisation med administrativa stöd och ett tydligt mentorskap. Detta ska 

leda till att enhetschefer får förutsättningarna att arbeta med det de är bra på, 

i första hand att leda och skapa förbättring i sina personalgrupper. 

Enhetschefer arbetar idag i som mest 19 olika system och det finns ett flertal 

uppgifter som kunde hanteras bättre av ett administrativt stöd, vilket då 

frigör tid för enhetscheferna att ägna sig åt sin verksamhet. Initialt anser 

äldreförvaltningen att fyra administrativa stöd kan ge verksamhetens 

enhetschefer god avlastning.  
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Vid rekrytering är trenden att sökande till enhetschefstjänster i allt större 

omfattning saknar erfarenhet av chef- och ledarskap. För att 

äldreförvaltningen som arbetsgivare ska kunna möta detta behöver det finnas 

ett etablerat mentorskap som stödjer de nya enhetscheferna under längre tid. 

En tydlig introduktion är viktigt men ett kontinuerligt mentorskap behöver 

finnas som en naturlig del av introduktionen. Äldreförvaltningen föreslår att 

under 2018 avsätta 50 % av enhetscheftjänst för att skapa ett sådant uppdrag. 

Planen är att en av äldreförvaltningens nuvarande enhetschefer tar sig an 

detta uppdrag och att förvaltningen följer upp att satsningen får önskad 

effekt. Förhoppningen är att ett kontinuerligt stöd ska skapa trygghet på 

arbetsplatsen och ge nya enhetschefer ett bollplank i vardagssituationer som 

kan vara svåra att hantera. Det i sin tur kan bidra till att omsättningen av 

enhetschefer minskar och äldreförvaltningen blir attraktivare som 

arbetsplats. 

 

Undersköterskor 

 

En granskning av hemtjänstens verksamhet som redovisades i äldrenämnden 

i mars visade att undersköterskor är hårt pressade i sin arbetssituation och det 

finns i nuläget inga förutsättningar att säkerhetsställa att beviljade insatser 

faktiskt utförs hos vårdtagarna. 

 

Hemtjänstens verksamhet kan struktureras upp och arbetet med ruttplanering 

kan underlättas av ett planeringssystem som ger likvärdig ruttplanering i 

förvaltningens alla hemtjänstområden. Kostnaden för ett sådant system är 

120 000 kronor som engångskostnad samt en månadskostnad på 18 500 

kronor. Ett införande skulle innebära att samtliga ruttplanerare frångår att 

manuellt lägga in alla beviljade insatser på rutt. Ett system möjliggör att 

insatser överförs direkt mellan verksamhets- och ruttplaneringssystem vilket 

då säkerhetsställer att inga insatser missas. Detta kan utvecklas med tid- och 

insatsregistrering hos vårdtagarna som då ger en kontroll över att alla 

insatser också utförs, kostnaden för tillägg av tid- och insatsregistrering är 70 

000 kronor som en engångskostnad samt en månadskostnad på 21 500 

kronor. 

 

Idag är rekrytering av undersköterskor inte i balans mellan tillgång och 

efterfrågan. Verksamheten riskerar att vara underbemannad i alltför hög 

omfattning för att det ska kunna anses vara förenat med god arbetsmiljö. 

Äldreförvaltningen föreslår att utreda möjligheten att anställa personer utan 

formell undersköterskeutbildning och i samband med det fördela 
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arbetsuppgifter mellan vårdbiträden och undersköterskor så vardera 

profession utför de arbetsuppgifter de har kompetens för. Detta möjliggör en 

ny väg in i vår verksamhet och skapar också förutsättningar till rekrytering 

så bemanningen kan hållas på en rimlig nivå.  

Bedömning 

Äldreförvaltningen bedömer att verksamheten behöver utökas med nya 

funktioner för att skapa stabilitet i organisationen och det är led i att uppnå 

ambitionen om en attraktiv arbetsplats med fokus på arbetsmiljö. 

Äldreförvaltningen har idag ett högt sjuktal och en åtgärd för att minska 

sjuktalen är att bemanningen på både chefsnivå och undersköterskenivå 

säkerhetsställs. De satsningar som äldreförvaltningen föreslår att tänkta att 

skapa förutsättningar att stödja och stärka båda professionerna. 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att: 

Ta informationen till protokollet. 

Ge äldreförvaltningen i uppdrag att införa ruttplaneringssystem under 2018. 

Ge äldreförvaltningen i uppdrag att anställa fyra administrativa stöd som 

avlastning för enhetschefer under 2018. 

Ge äldreförvaltningen i uppdrag att inrätta en 50 % mentortjänst på 

enhetschefsnivå under 2018. 

Ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att anställa 

vårdbiträden utan formell undersköterskeutbildning.  

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 Ally 

Karlsson (V), Johannes Chen (-), Tomas Lund (SD), tjänstgörande ersättare 

Agnetha Wildros (S), samt ersättarna Kristina Rydén (S) och Monia 

Svensson (RP).  
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Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar enligt följande: 

1. Äldrenämnden noterar informationen till protokollet. 

2. Äldreförvaltningen får i uppdrag att snarast införa ett ruttplanerings- 

samt tid- och insatsregistreringssystem. 

3. Äldreförvaltningen får i uppdrag att anställa två stycken som 

administrativa stöd som avlastning för enhetschefer. 

4. Äldreförvaltningen får rekrytera personal utan formell 

undersköterskeutbildning under förutsättning att flexutbildning 

motsvarande undersköterskekompetens erbjuds och genomförs. 

5. Äldreförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att beviljade insatser 

utförs.  

 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar enligt följande: 

1. Äldrenämnden noterar informationen till protokollet. 

2. Äldreförvaltningen får i uppdrag att snarast införa ett ruttplanerings- 

samt tid- och insatsregistreringssystem. 

3. Äldreförvaltningen får i uppdrag att anställa två stycken som 

administrativa stöd som avlastning för enhetschefer. 

4. Äldreförvaltningen får rekrytera personal utan formell 

undersköterskeutbildning under förutsättning att flexutbildning 

motsvarande undersköterskekompetens erbjuds och genomförs. 

5. Att äldreförvaltningen får i uppdrag att själva tolka vad som krävs för 

att säkerställa att beviljade insatser utförs. 

Propositionsordning 1  

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande om 

att äldrenämnden noterar informationen till protokollet och finner att 

äldrenämnden bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande om 

att äldreförvaltningen får i uppdrag att snarast införa ett ruttplanerings- samt 

tid- och insatsregistreringssystem och finner att äldrenämnden bifaller 

detsamma. 
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Propositionsordning 3 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande om 

att äldreförvaltningen får i uppdrag att inrätta två tjänster som administrativt 

stöd som avlastning till enhetscheferna och finner att äldrenämnden bifaller 

detsamma.  

Propositionsordning 4 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande, 

om att äldreförvaltningen får rekrytera personal utan formell 

undersköterskeutbildning under förutsättning att flexutbildning motsvarande 

undersköterskekompetens erbjuds och genomförs, och finner att 

äldrenämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 5 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer Bo Johanssons (S) yrkande om att 

äldreförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att beviljade insatser utförs 

mot eget yrkande om att äldreförvaltningen får i uppdrag att själva tolka vad 

som vad som krävs för att säkerställ att beviljade insatser utförs, bifall mot 

avslag, och finner att äldrenämnden bifaller ordförandens eget yrkande.  

 

Omröstnings begärs och följande propositionsordning fastställs. 

JA-röst för de som önskar bifalla ordförandens eget yrkande.  

NEJ-röst för de som önskar bifalla Bo Johanssons (S) yrkande. 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(27) 
2017-05-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstningsresultat 1  

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

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

beslutar i enlighet med Bo Johansson (S) 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 

Agnetha Wildros (S)  X 

Johnny Håkansson (S)  X 

Lindis Olsson (S)  X 

Sylvia Edwinsson (MP)  X 

Ally Karlsson (V)  X 

Tomas Lund (SD) X  

Carina Karlsson (SD) X  

 

Totalt 

 

6 

 

7 
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

1. Noterar informationen till protokollet. 

2. Äldreförvaltningen får i uppdrag att snarast införa ett ruttplanerings- 

samt tid- och insatsregistreringssystem. 

3. Äldreförvaltningen får i uppdrag att anställa två stycken som 

administrativa stöd som avlastning för enhetschefer. 

4. Äldreförvaltningen får rekrytera personal utan formell 

undersköterskeutbildning under förutsättning att flexutbildning 

motsvarande undersköterskekompetens erbjuds och genomförs. 

5. Äldreförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att beviljade insatser 

utförs.  

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen  
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§ 69 Dnr 2017-000020 730 

Inspektion av arbetsmiljöverket 

 

Bakgrund 

Arbetsmiljöverket har genomfört en tillsyn av första linjens chefer. 

Äldreförvaltningen har fått ett inspektionsmeddelande som redovisar de 

brister som har uppmärksammats samt vilka krav arbetsmiljöverket ställer. 

Sammanfattning  

I arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande från 17 april riktas kritik mot 

äldreförvaltningen gällande brister kring arbetsbelastning och krav samt 

rutiner för introduktion. Med anledning av detta ställer arbetsmiljöverket 

krav på åtgärder som redovisas nedan.  

 

1. Enhetschefernas arbetsförhållanden avseende organisatoriska och sociala 

faktorer ska undersökas och en fördjupad undersökning av de 

bakomliggande orsakerna till den höga arbetsbelastningen ska genomföras. 

 

Åtgärd: 

Äldreförvaltningen sätter samman en arbetsgrupp där representanter för 

enhetschefer och fackliga företrädare ingår som kartlägger bristområdena i 

enhetschefernas arbetssituation. 

 

2. Resultatet av undersökningen ska riskbedömas skriftligt och det ska 

framgå om riskerna är allvarliga eller inte. Därefter ska det i en 

handlingsplan dokumenteras vilka åtgärder som behöver vidtas för att 

förebygga en ohälsosam arbetsbelastning. Det ska framgå vilka åtgärder som 

vidtas både på kort och lång sikt. 

 

Åtgärd:  

Punkt två hanteras av samma arbetsgrupp som ovan, arbetet blir en naturlig 

följd av vad undersökningen visar.  
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3. Säkerhetsställa rutiner som innebär att äldreförvaltningen fortlöpande 

undersöker enhetschefernas arbetsförhållanden med avseende på 

organisatoriska och sociala faktorer. Det ska framgå vad som ska 

undersökas, på vilket sätt undersökningarna ska göras, vem som svarar för 

genomförandet och av vem åtgärder ska vidtas med anledning av signaler 

eller tidiga tecken på för hög arbetsbelastning. 

 

Åtgärd: Äldreförvaltningen genomför en skyddsrond i september 2017 enligt 

fastställd mall.  

 

4. Rutiner ska finnas som säkerhetsställer att enhetschefer som är nyanställda 

eller som återkommer från längre frånvaro får den introduktion och de 

kunskaper som är nödvändiga för att klara sitt arbete utan att riskera att 

drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Det ska av rutinen framgå vem 

som gör vad i introduktionens olika delar. 

 

Åtgärd: Äldreförvaltningen ska använda den fastställda introduktionsmall 

som finns i arbetsmiljöhandboken både för nyanställda medarbetare och för 

medarbetare som varit frånvarande längre tid.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att: 

Ta informationen till protokollet.  

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 

sammanträde i augusti återkommer med en återkoppling av resultatet av 

vidtagna åtgärder.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  



 

Äldrenämnden 
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar uppdra åt äldreförvaltningen att till sammanträde i 

augusti återkomma med en återkoppling av resultatet av vidtagna åtgärder. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 70 Dnr 2017-000051 041 

Budgetarbete 

 

Sammanfattning  

Tillförordnad förvaltningschef Helen Ahlberg och ekonom Eva Robertsson 

redogör för budgetarbetet. Underlag till budgetarbetet presenteras och delas 

ut vid sittande sammanträde.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 

Johansson (S), ledamöterna Tomas Lund (SD), Johannes Chen (-), 

tjänstgörande ersättare Agnetha Wildros (S), Laila Andersson (L) samt 

ersättare Kristina Rydén (S) och Monia Svensson (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att sammanträdet den 14 juni 

flyttas fram till den 28 juni samt förläggs till heldag för beslut om budget.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

1. Notera informationen till protokollet. 

2. Sammanträdet i juni 2017 flyttas till den 28 och förläggs till heldag. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen  

Samtliga ledamöter i nämnden 
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§ 71 Dnr 2017-000064 041 

Tertial I 2017 

 

Sammanfattning  

Tillförordnad förvaltningschef Helen Ahlberg och ekonom Eva Robertsson 

presenterar och redovisar uppföljning av tertial I för nämnden. Prognos är att 

äldrenämnden beräknar göra ett överskott om 2 404 tkr.  

Material har tillställts nämndens ledamöter genom utskickat material.  

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 Jonny 

Håkansson (S), Ally Karlsson (V) 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att godkänna tertialrapport I 2017 

samt översända densamma till kommunstyrelsen för vidare rapportering.     

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna tertialrapport I 2017 samt översänder 

densamma till kommunstyrelsen för vidare rapportering. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  

Kommunstyrelsen  
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§ 72 Dnr 2017-000074 049 

Anslag till äldredagen 2017 

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden beviljar ett anslag om 52 000: - för genomförande av 

äldredagen 2017.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att bevilja ett anslag om 52 000: - 

för genomförande av äldredagen 2017.       

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar bevilja ett anslag om 52 000: - för genomförande av 

äldredagen 2017, medel tas från nämndens konto. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 73 Dnr 2017-000006 739 

Skrivelser, cirkulär m.m. 2017 

 

Sammanfattning  

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

 Skrivelse ställd till Ronneby kommun från SPF-seniorerna och 

Belganets Samhällsförening om förslag till ett trygghetsboende i 

Belganet (dnr: AN 2017-000083 730) 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Ronneby 2017-04-27 § 

126, Årsredovisning för Ronneby kommun sam fråga om ansvarsfrihet 

 Skrivelse ställd till Ronneby kommun från PRO Kallinge/Ronneby 

med synpunkter på förslag om trygghetsboende i Kallinge (dnr: AN 

2017-000078 739) 

 Meddelande om samrådstid för förslag till översiktsplan Ronneby 2035 

(dnr: AN 4580) 

 Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket- resultat av 

inspektionen 24 mars 2017 (dnr: AN 2017-000020 730). 

 Informationsmeddelande från Landstinget Blekinge/hjälpmedelcenter 

om extra transport av hjälpmedel inom Blekinge (dnr: AN 4565) 

 Beslut från justitieombudsmannen angående klagan på Ronneby 

kommun (dnr: AN 4567) 

 Beslut från justitieombudsmannen angående klagan på Ronneby 

kommun (dnr: AN 4566)      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att skrivelsen från SPF-

seniorerna och Belganets samhällsförening översänts till kommunala 

pensionärsrådet och boendegruppen för vidare kännedom.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.     
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

1. Notera ärendet till protokollet. 

2. Översända skrivelsen från SPF-seniorerna och Belganets 

samhällsförening till kommunala pensionärsrådet och boendegruppen 

för vidare kännedom. 

________________ 

Exp: 

SPF-seniorerna 

Belganets samhällsförening 

Kommunala pensionärsrådet  
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§ 74 Dnr 2017-000007 739 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 1386) 

 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 27498) 

 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 21790) 

 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 25997) 

 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 7213) 

 Beviljade biståndsbeslut för perioden 2017-04-01-2017-04-30. 

 Namnteckningsprov. 

 Attestanslista per 2017-04-20 (inklusive semvik) 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att notera ärendet till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redovisade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Lena Tingdahl, äldreförvaltningen  
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§ 75 Dnr 2017-000008 739 

Aktuellt i verksamheten  

Tillförordnad förvaltningschef Helen Ahlberg ger information om aktuellt i 

verksamheten. 

Sammanfattning  

Informationen berör: 

 Kö-situationen vilken beskrivs som väldigt kort. 

 Rekryteringssituationen inom äldreförvaltningen vilken beskrivs som 

ansträngd och svår. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 

Johansson (S), ledamot Jonny Håkansson (S), tjänstgörande ersättare 

Agnetha Wildros (S) samt ersättare Laila Andersson (L). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 76 Dnr 2017-000009 739 

Information om kurser, konferenser m.m.  

 

Sammanfattning  

Det föreligger ingen information om kurser, konferenser m.m. vid 

nämndsammanträdet 2017-05-24.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 77 Dnr 2017-000010 739 

Övriga frågor  

 

Sammanfattning  

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) ställer en fråga om det förekommer att 

arbetsmåtten reduceras inför sommaren? 

Tf. förvaltningschef Helen Ahlberg svara att direktiven är att det inte ska 

göras. 

 

Ingrid Carlsson (M) ställer en fråga om klagomål. 

Tf. förvaltningschef Helen Ahlberg svarar. 

 

Susanne Petersson (C) ställer en fråga om möjligheten att få se bilder på de 

nya arbetskläderna inom äldreförvaltningen. 

Tf. förvaltningschef Helen Ahlberg svarar att det kan göras vid ett senare 

tillfälle. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) samt ledamöterna 

Ingrid Carlsson (M) och Susanne Petersson (C).  

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på att äldreförvaltningen får i 

uppdrag att vid ett senare tillfälle återkomma med en sammanfattning av den 

nya nationella kvalitetsplanen.      

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

1. Notera ärendet till protokollet. 

2. Uppdra åt äldreförvaltningen att återkomma med en sammanfattning 

av den nya nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen  

 


