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Plats och tid Hobysalen, kl. 13:00-17:40 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare  

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, 2018-03-20 kl.09:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 34-45 
 Anna Kristensen  

 Ordförande 

  

 
Sune Håkansson (RP) 

 

 Justerare 

  

 
Bo Johansson (S)  

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-14 

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-20   

Datum då anslaget tas ned 2018-04-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Anna Kristensen 
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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 (-) 
Monika Lindqvist (S) 
Johnny Håkansson (S) 
Ally Karlsson (V) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Tomas Lund (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) §§ 34-44 
Lindis Ohlsson (S) 

Tjänstgörande ersättare Christer Åkesson (S) går in som tjänstgörande ersättare för Monika Lindqvist (S) 
Yvonne Olsson (SD) går in som tjänstgörande ersättare för Sandra Bergkvist (SD) § 45 
  
  

Övriga närvarande  

Ersättare Ulla Samuelsson (C) 
Laila Andersson (L) 
Monia Svensson (RP) 
Agnetha Wildros (S) 
Börje Johansson (S) 
Kristina Rydén (S) 
Jennie Risberg (M) 

Tjänstemän Catherine Persson, äldreförvaltningschef  
Helen Ahlberg, verksamhetschef  
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef  
Elena Johnsson, kostchef  
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare  
Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Övriga Mats Du-bar, Ronnebyhus AB  
Kristian Olsér, Ronnebyhus AB  
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§ 34 Dnr 2018-000001 739 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) föreslås att jämte ordförande justera 

dagens protokoll.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att utse Bo Johansson (S) att jämte ordförande 

justera dagens protokoll.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 35 Dnr 2018-000047 739 

Redovisning av matdistributionen till Vidablick  

Elena Johansson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

170920 flyttades äldreomsorgens matproduktion från köket på Vidablick till 

köket på Gymnasieskolan Knut Hahn. Detta innebär att maten nu 

transporteras i värme/kyla-vagnar vid 2 tillfällen per dag, måndag – söndag. 

Flytten var väl planerad men trots det var det svårt att få leveranserna att 

fungera de första månaderna. Tider har justerats på leveranser både gällande 

varuleverans och leverans av färdiglagad mat. Planerad ombyggnad av 

vagnhall är ännu inte gjord men planeras till våren 2018. 

 

Hur går det till 

Beställning av lunch, dessert och kvällsmat från avdelningarna kommer till 

köket på Knut Hahn med matvagnarna två dagar innan leverans.  

Beställningarna förs sedan in i vårt kostdatasystem  

Klisterlappar skrivs ut och klistras på kantinerna för att märka upp dessa med 

avdelning, innehåll samt antal portioner 

Kantinerna sorteras och ställs grupper för sig, planer för sig osv. för att 

minska misstag. 

Maten lagas och läggs upp i uppmärkta kantiner. 

Kantinerna ställs in i matvagnarna allt eftersom de är klara och bockas av 

och signeras på en packsedel. 

När allt är packat kontrollerar 1:e kocken att allt packats och tar bort 

följesedeln så att chaufförerna vet att vagnen är klar. 

Transporter går enligt följande tider:  

– Lunch –Elsa, Hammelins väg, Espedalens trygghetsboende och Vidablicks 

restaurang kl. 10.30, Ågårdsbo och Parkdala kl.11.00, Vidablick kl. 11.45 

- Kvällsmat – Ågårdsbo och nattis Parkdala kl. 15.30, Vidablick kl. 16.00. 

Matvagnarna tas oftast emot av väntande vårdpersonal på Vidablick. Inom 

10 minuter är de flesta matvagnar hämtade och körda till respektive 

avdelning. 
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Personal finns tillgängliga i köket på telefon om något mot förmodan skulle 

saknas eller ha blivit fel.  Under lunchen finns det möjlighet att hämta mat i 

restaurangen på Vidablick.  Avdelningarna har även mat i reserv hos sig som 

de snabbt kan värma/laga till vid behov. Ingredienser till mat beställs från 

köket.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Bo Johansson (S), ledamot Tomas Lund (SD), samt ersättare Laila 

Andersson (L). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef  

Akten 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(23) 
2018-03-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2017-000180 739 

 

Utredning om möjligheten att anställa undersköterskor 
i hemsjukvårdsorganisationen 

Vibeke Jensen Clegg föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Äldreomsorgens sjuksköterskeorganisation har en vision och mål om att 

kunna tillgodose våra patienters behov av vård i hemmet med rätt 

kompetens, att kunna utföra hela sitt uppdrag som patientansvarig 

sjuksköterska (PAS) och därmed både arbeta förebyggande och med 

avancerad vård i hemmet. I dag har sjuksköterskorna som arbetar 100 % 

mellan 40-55 patienter man har ett PAS ansvar för, vilket ställer stora krav 

på att prioritera.  

Vi ser att det är svårt att rekrytera utbildad personal till hemtjänsten vilket 

leder till att vi inte kan delegera sjukvårdsuppgifter på ett patientsäkert sätt i 

den utsträckning som behövs.  

Under de senaste åren har antalet patienter med hemsjukvård i ordinärt 

boende ökat kraftigt. Flödet i vårdkedjan går idag fortare och patienter är i 

behov av omfattande sjukvård i större omfattning vid hemgången från 

sjukhuset. Detta ställer högre krav på den kommunala hemsjukvården. Under 

2016 och 2017 har vi arbetat med att strukturera och effektivisera arbetet för 

sjuksköterskorna. Trots detta har arbetsbelastningen varit mycket hög för 

sjuksköterskor under en längre tid.  

Det är ett problem att rekrytera sjuksköterskor under semesterperioden, 

därför har vi de senaste två åren anställt 2 undersköterskor (usk) under 

sommaren. Dessa har efter bredvid gång, fått utökade delegeringar på 

uppgifter man som undersköterska kan utföra t ex såromläggningar, 

provtagningar, KAD byten, spolning av KAD mm. Detta har frigjort tid för 

sjuksköterskorna så de har kunnat utföra insatser som kräver legitimation  

Bedömning 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen har sett klara fördelar med arbetssättet 

som leder till Kontinuitet för patienten när samma usk sköter t ex oml, 

blodprovstagningen mm. 

Nära samarbete mellan den PAS sjuksköterskan och undersköterskan leder 

till hög patientsäkerhet. 
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Sjuksköterskorna blir avlastade med uppgifter man kan delegera till usk 

vilket leder till att sjuksköterskan kan lägga tiden på de uppgifter man ska 

göra som leg Ssk i kommunal hemsjukvård. Sjuksköterskan kommer arbeta 

för att delegera uppgifter till undersköterskor i grupperna när förutsättningar 

finns.  

Samordning över veckans dagar sker, om usk håller i vissa uppgifter, lättare 

att samordna t ex blodprovstagning för att minska körsträckor och spara tid. 

En utvecklingsmöjlighet och karriärväg för specialistutbildade 

undersköterskor.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta 

– att ta informationen i underlaget till protokollet vid Äldrenämndens 

sammanträde 2018-03-14 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör 1:e vice ordförande Anders Lund (M), 2:e vice 

ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna Ally Karlsson (V), Johnny 

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

Laila Andersson (L). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Catherine Persson, äldreförvaltningschef  

Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef  

Akten 
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§ 37 Dnr 2018-000026 739 

 

Information om nattfasta och genomförd mätning av 
nattfasta hösten 2017 

Susanna Sturesson och Katarina Losell föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Nattfastan är den tid som går från tidpunkten för kvällens sista mål till 

påföljande dags första mål och Socialstyrelsen rekommenderar att nattfastans 

längd inte bör överstiga 11 timmar. När man inte täcker sitt energibehov med 

mat och dryck använder kroppen sina energilager för att upprätthålla 

livsnödvändiga funktioner. En nattfasta på 11 timmar eller kortare ger en 

större chans för äldre och/eller sjuka i vård och omsorg att få ett fullgott 

energi- och näringsintag. Hur mycket energi som behövs för att bryta 

nattfastan är lite individuellt men rekommendationen brukar vara att få i sig 

minst 100kcal. 

 

Det är viktigt att all personal har kunskap om varför det är viktigt att vi 

jobbar med nattfastans längd, och vad en lång nattfasta medför. Samarbetet 

mellan de olika yrkesprofessioner som finns i verksamheten är mycket 

viktigt för att vi ska kunna ta vårt ansvar för den enskilde individen och det 

är en grundförutsättning för att få välnärda och välmående vårdtagare på 

våra boenden.  

 

Grundläggande områden att arbeta med är måltidsfördelningen över dygnet 

samt att sent kvällsmål, nattmål och förfrukost blir en naturlig del i 

måltidsfördelningen för de vårdtagare som behöver. Attityden, kunskapen 

och intresset hos personalen är mycket viktigt för hur såväl de olika målen 

erbjuds på ett attraktivt sätt samt för att kunna göra en individuell bedömning 

om specifika vårdtagare behöver väckas under natten för att erbjudas mat 

och/eller dryck för att undvika undernäring till följd av en alltför lång 

nattfasta. 

 

I Ronneby kommun gjordes en veckomätning av nattfastan under vecka 48 

under 2017. Antalet personer som ingick i mätningen var 283 stycken 

boende på vård- och omsorgsbonde. Medeltiden för nattfastan var 12.45 

timmar, medianvärdet 13 timmar. Den kortaste nattfastan uppmättes till 7.35 

timmar och den längsta till 16.20 timmar. I jämförelse mätningarna som är 
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gjorda år 2008, 2010 och 2014 är trenden stadigt nedåtgående, 

genomsnittstiden har minskat från 14 timmar 2008. 

 

Fortsatta regelbundna mätningar av nattfastan behöver göras, ett dygn på 

våren samt en vecka på som hösten på samtliga vård- och omsorgsboende i 

Ronneby kommun. Mätningarna ska sedan sammanställas och analyseras på 

individ-/enhets- och kommunnivå för att kunna följa att trenden fortsätter på 

rätt håll mot det vill säga mot 11 timmar. På enheter som haft riktade insatser 

sedan tidigare utmärker sig med en lägre genomsnittstid för nattfasta än 

enheter som inte haft det. Arbetet med Senior Alert behöver utvecklas för att 

få helhetsbilden av individens behov och intrigera det arbetet med 

mätningarna av nattfasta och arbete med ”Fokus på natten” för att få en bra 

samverkan mellan personalen som arbetar över dygnets 24 timmar. 

Verksamhetschef har det övergripande ansvaret och enhetscheferna det 

grundläggande ansvaret för kosthanteringen och att följa de rutiner och 

riktlinjer som finns, men samtliga yrkesprofessioner behövs för att nå 

framgång i nutritionsarbetet. Målet är att fortsätta den positiva trenden och 

förkorta den genomsnittliga tiden för nattfastan och se till de individuella 

behoven. Tekniska förvaltningen och äldreförvaltningen delar på 

kostnadsansvaret för dietisttjänst. Medel för dietist är i nuläget inte 

reserverade i äldreförvaltningens budget för år 2019 

Bedömning 

En mätning av nattfasta är gjord under vecka 48 hösten 2017 på samtliga 

vård- och omsorgsboenden i Ronneby kommun. Information om nattfasta 

och genomförd mätning finns i bilaga 1. 

Mot bakgrund av det som redovisats i bilaga 1 föreslås Äldreförvaltningen ta 

informationen till protokollet.  

Förslag till beslut 

Mot bakgrund av det som redovisats i bilaga 1 föreslås äldrenämnden besluta 

att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Bo Johansson (S), ledamot Lindis Olsson (S) samt ersättarna Agnetha 

Wildros (S) och Laila Andersson (L). 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson yrkar, med instämmande av ordförande 

Sune Håkansson (RP), att äldreförvaltningen ska vidta åtgärder för att 
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minska nattfastan och återkomma med en redovisning till äldrenämndens 

sammanträde i juni 2018.       

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att 

äldreförvaltningen ska vidta åtgärder för att minska nattfastan och 

återkomma med en redovisning till äldrenämndens sammanträde i juni 2018. 

________________ 

Exp: 

Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare  

Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska/MAS  

Akten 
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§ 38 Dnr 2018-000062 739 

Information om ombyggnation av Ålycke vård- och 
omsorgsboende   

Catherine Persson och Mats Du-bar föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Uppstartsmöte angående ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende 

var i november 2015. Fördröjning har sedan skett av projektets 

genomförande.  

Planeringsarbetet återupptogs september 2017. Ny tidplan framarbetades av 

Ronnebyhus och äldreförvaltningen gemensamt med innehåll att 

Ronnebyhus förväntades kunna gå ut med förfrågningsunderlag i november 

2017, byggstart i april/maj 2018 och ombyggnad klar i mars/april 2019.  

Äldreförvaltningen har tillsammans med enhetschef och medarbetare vid 

Ålycke bl. a arbetat fram rumsfunktionsprogram. Ronnebyhus har tagit fram 

förslag till ritningar.  

Till följd av budgetarbetet pausades planeringen senhösten 2017.   

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars beslutade kommunstyrelsen 

att förslå kommunfullmäktige att besluta anta investeringsbudgeten för 

Ronnebyhus avseende Ålycke vård- och omsorgsboende motsvarande 35 

000 tkr med start 2018.  

Framtaget rumsfunktionsprogram och ritningar presenteras för 

äldrenämnden.  

Tidplan för ombyggnationen behöver revideras. 

Vidare behövs ställningstagande om användningsområde avseende fyra 

lägenheter i suterrängplanet (avd. Victoria). 

Äldrenämnden föreslås besluta notera informationen till protokollet.     

Bedömning 

Uppstartsmöte angående ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende 

var i november 2015. Fördröjning har sedan skett av projektets 

genomförande.  

Planeringsarbetet återupptogs september 2017. Ny tidplan framarbetades av 

Ronnebyhus och äldreförvaltningen gemensamt med innehåll att 

Ronnebyhus förväntades kunna gå ut med förfrågningsunderlag i november 

2017, byggstart i april/maj 2018 och ombyggnad klar i mars/april 2019.  
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Äldreförvaltningen har tillsammans med enhetschef och medarbetare vid 

Ålycke bl. a arbetat fram rumsfunktionsprogram. Ronnebyhus har tagit fram 

förslag till ritningar.  

Till följd av budgetarbetet pausades planeringen senhösten 2017.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars 2018 beslutade 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta anta 

investeringsbudgeten för Ronnebyhus avseende Ålycke vård- och 

omsorgsboende motsvarande 35 000 tkr med start 2018.  

Framtaget rumsfunktionsprogram och ritningar presenteras för 

äldrenämnden.  

Tidplan för ombyggnationen behöver revideras. 

Vidare behövs ställningstagande om användningsområde avseende fyra 

lägenheter i suterrängplanet (avd. Victoria).       

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.       

Deltar i debatten 

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

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna Sylvia 

Edwinsson (MP), Tomas Lund (SD), Johnny Håkansson (S), Susanne 

Petersson (C), Ally Karlsson (V), Lindis Olsson (S) samt ersättarna Laila 

Andersson (L) och Agnetha Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att projektet ska avbrytas.  

1:e vice ordförande Anders Lund (M) yrkar att 4 lägenheter i suterräng inte 

ska användas som vård- och omsorgsboende.  

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar att det sker en fortsatt 

redovisning som inte utesluter några alternativ vid äldrenämndens 

sammanträde i april 2018.       

Propositionsordning 1  

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på sitt eget yrkande och 

finner att nämnden avslår detsamma.       
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Propositionsordning 2  

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M) yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:  

JA-röst för de som önskar bifalla 2:vice ordförande Bo Johanssons (S) 

yrkande och NEJ- röst för de som önskar bifalla 1:e vice ordförande Anders 

Lunds (M) yrkande.   

Omröstningsresultat 

 Efter företagen omröstning i enlighet med nedan fastställs följande: sju (7) 

NEJ-röster och sex (6) JA-röster varefter ordförande finner att äldrenämnden 

bifaller 1:e vice ordförande 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 

Laila Andersson (L)  X 

Christer Åkesson (S) 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 

Totalt  6 7 
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att projektet ska fortsätta, att 4 lägenheter i suterräng 

inte ska användas som vård- och omsorgsboende, att äldreförvaltningen ska 

återkomma med en återrapportering av ärendet i april 2018 samt att om det 

finns möjlighet ska framtidsgruppen ha ett möte med Ronnebyhus AB innan 

nämndsammanträdet i april.  

________________ 

Exp: 

Catherine Persson, äldreförvaltningschef  

Akten 
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§ 39 Dnr 2018-000049 739 

Lägesrapport avseende LOS- lagen om samverkan   

Helen Ahlberg föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Lagen om samverkan (LoS) syftar till att patienter som inte längre är i behov 

av slutenvårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården 

på ett tryggt sätt. Målgruppen är patienter som efter utskrivning från 

slutenvården behöver insatser från den kommunalt finansierade 

socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av 

insatser från den landstingsfinansierade öppenvården, inklusive 

primärvården. 

LoS infördes i Blekinge län efter överenskommelse den 1 februari 2018. I 

Ronneby kommun genomfördes ett projekt under hösten 2017 som syftade 

till att förbereda verksamheten för den nya lagstiftningen. Projektet var ett 

samarbete mellan äldreförvaltningen, primärvården och två avdelningar 

inom slutenvården. Ett av målen var att skapa förståelse för de förändringar 

som behöver genomföras i samverkansrutinerna och för medarbetarna i 

äldreförvaltningen uppfattades det som positivt. 

I nuläget har äldreförvaltningen uppmärksammat svårigheter med införandet 

av rutiner som ska bidra till att lagstiftningen uppnås. Det har påbörjats en 

riskbedömning för att dokumentera vilka risker som finns samt vilka 

åtgärder som behöver genomföras.  

En påtaglig risk är att slutenvården dröjer med att skicka inskrivning vilket 

försvårar planeringen i kommunen. I vissa fall får kommunen kännedom om 

att en patient är inskriven och att hemgången har planerats samtidigt och det 

gynnar inte planeringen för en trygg utskrivning. Medarbetare i 

äldreförvaltningen påtalar brister genom att skriva avvikelser.  

I äldreförvaltningen kommer det att genomföras kontinuerliga 

uppföljningsmöten mellan verksamheterna i äldreförvaltningen och 

primärvården för att följa upp åtgärder som genomförs för att förbättra 

samverkan samt diskutera behov av förändring/förbättring utifrån eventuella 

brister. På länsgemensam nivå genomförs uppföljning av införandet av LoS 

via verksamhetsgruppen äldre/somatik som rapporterar till LSVO (Ledning 

Samverkan Vård och Omsorg).    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.      
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Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör 1:e vice ordförande Anders Lund (M) samt 2:e vice 

ordförande Bo Johansson (S).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Helen Ahlberg, verksamhetschef  

Akten  
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§ 41 Dnr 2018-000003 739 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

 Följande delegationsbeslut redovisas på sammanträdet:  

 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 

25858) 

 Beviljade biståndsbeslut för perioden 2018-01-01–2018-02-28 

 Namnteckningsprov  

 Attestanslista 2018-01-31 

Deltar i debatten 

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

Bo Johansson (S) och ledamot Tomas Lund (SD). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Lena Tingdahl, handläggare  

Akten  
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§ 42 Dnr 2018-000004 739 

Aktuellt i verksamheten 2018 

Catherine Persson föredrar ärendet tillsammans med Helen Ahlberg och 

Vibeke Jensen Clegg. 

Sammanfattning  

Helen Ahlberg informerar om byggprojekt Kallinge. Helen Ahlberg har haft 

möte med Ronnebyhus AB och gått igenom ritningarna. Nu väntar 

förvaltningen på att de slutgiltiga ritningarna ska skickas till förvaltningen 

för påskrift samt att en tidsplan ska fastställas.  

Helen Ahlberg informerar om att två nya enhetschefer till vård- och 

omsorgsboende har anställts, en till Lindebo och en till Vidablick plan 5-7.  

Catherine Persson informerar om att förvaltningens arbete med 

organisations- och budgetförändringar fortgår och att frågeunderlaget för 

LOV i särskilt boende läggs ut denna vecka (vecka 11).  

Vibeke Jensen Clegg går igenom underlaget för hemtjänsttimmar i ordinärt 

boende. Statistiken visar att timmarna minskar, framförallt i Hallabro och i 

Eringsboda. Vibeke Jensen Clegg arbetar med riskbedömningar och 

undersöker vad detta kan komma att betyda för vårdtagarna. Den 15 mars är 

det bestämt möte med personalen i Hallabro och i Eringsboda för att 

diskutera det aktuella läget och logistiken. 

Catherine Persson informerar om situationen med trygghetslarmen i särskilt 

boende. Tester av larmen genomförs den 14 mars och Pernilla Haraldsson 

arbetar med att sammanställa en rapport.  

Deltar i debatten 

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

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) samt ledamot 

Tomas Lund (SD). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Catherine Persson, äldreförvaltningschef 

Helen Ahlberg, verksamhetschef 

Akten  
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§ 43 Dnr 2018-000005 739 

Information om kurser, konferenser m.m. 2018 

 

Sammanfattning  

 Det föreligger ingen information om kurser, konferenser m.m. inför dagens 

sammanträde.       

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 44 Dnr 2018-000006 739 

Skrivelser, cirkulär m.m. 2018 

Sammanfattning  

Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger:  

 Inbjudan till utbildning i kommunal ekonomi för förtroendevalda, 

från PWC 

 Samverkansprotokoll Landstinget Blekinge, 2018-03-01 

 Inbjudan till anhörigriksdagen 2018, anhörigas riksförbund 

 Inbjudan till News55:s Seniorevent  

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22 § 30 Fyllnadsval 

till uppdraget som ersättare i äldrenämnden, Moderaterna  

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-19 § 69 

Antagandet av förfrågningsunderlag för LOV särskilt boende för 

äldre  

 Protokoll från äldreomsorgens samverkansgrupp 2018-02-07  

 Brev från praktiksamordnarna  

 Individrapport IVO, ej verkställda beslut enligt 4 kap § 1 och 

rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL 

 Beslut från IVO avseende lex Maria anmälan från äldrenämnden om 

allvarlig vårdskada vid det särskilda boendet Ålycke i Ronneby 

kommun, dnr 2017/156 

 Beslut från IVO avseende lex Maria anmälan från äldrenämnden om 

risk för allvarlig vårdskada vid hemsjukvården i Ronneby kommun, 

dnr 2017/135 

Deltar i debatten 

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

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

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 45 Dnr 2018-000007 739 

Övriga frågor 2018 

 

Sammanfattning  

Anders Lund (M) lyfter två frågor.  

 Förslag om förändringar om kommunens hälso-och 

sjukvårdsorganisation.  

 Uppdrag åt äldreförvaltningen att återkomma med ett förslag till 

bättre personalplanering i oktober 2018.       

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör 1:e vice ordförande Anders Lund (M), 2:e vice 

ordförande Bo Johansson (S) och ersättarna Agnetha Wildros (S) samt Laila 

Andersson (L). 

Yrkanden 

 1:e vice ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden ger 

förvaltningschefen i uppdrag att till sammanträdet i oktober 2018 presentera 

ett förslag till förbättrad organisation/rutin för personalplanering. 

1:e vice ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden ger 

förvaltningschefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam 

hälso- och sjukvårdsorganisation.       

Propositionsordning 1  

 Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer propositions på 1:e vice 

ordförandes Anders Lunds (M) första yrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma.  

Propositionsordning 2  

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer propositions på 1:e vice 

ordförandes Anders Lunds (M) andra yrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma.     

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ge äldreförvaltningschefen i uppdrag att till 

sammanträdet i oktober 2018 presentera ett förslag till förbättrad 

organisation/rutin för personalplanering samt att uppdra 
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äldreförvaltningschefen att utreda förutsättningarna för en gemensam hälso- 

och sjukvårdsorganisation 

Protokollsanteckning  

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) påpekar att uppdrag om förbättrad 

personalplanering redan finns.  

________________ 

Exp: 

Catherine Persson, äldreförvaltningschef  

Akten  


