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Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(19) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-15 
 

 

  
 
Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30-17:00 med ajournering för fika 15:18-15:36 

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 2017-11-22, kl. 08:00   
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 133-143 
 Anna Kristensen  

 Ordförande 

  

 
Sune Håkansson (RP) 

 

 Justerare 

  

 
Bo Johansson (S)  

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2017-11-15 

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-22   

Datum då anslaget tas ned 2017-12-14 

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 (OBT KD) 
Johnny Håkansson (S) 
Ally Karlsson (V) 
Tomas Lund (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) 
Lindis Ohlsson (S) 

Tjänstgörande ersättare Christer Åkesson (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S) 
Kristina Rydén (S) tjänstgör istället för Sylvia Edwinsson (MP)    

Övriga närvarande  

Ersättare Rickard Evaldsson (M) 
Ulla Samuelsson (C) 
Laila Andersson (L) 
Yvonne Olsson (SD) 
 

Tjänstemän Catherine Persson, förvaltningschef  
Helen Ahlberg, verksamhetschef  
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef  
Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska/MAS § 136 
Britt-Marie Karlsson, kvalitetsutvecklare § 136 
Anette Olofsson, dietist § 136  
Eva Robertsson, ekonom § 138 
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§ 133 Dnr 2017-000004 739 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

Ett nytt ärende, Remiss: På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och 

effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, lyfts in som ärende nummer tre i 

föredragningslistan.   

Bo Johansson (S) föreslås att jämte ordförande justeras dagens protokoll.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna dagordningen samt utse Bo Johansson att 

jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

________________ 
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§ 134 Dnr 2017-000166 106 

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

Catherine Persson och Helen Ahlberg föredrar ärendet.  

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. Ärendet 

återremitterades från äldrenämndens sammanträde den 18 oktober 2017.  

 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillstyrka föreliggande överenskommelse. 

Äldrenämnden vill dock till protokollet anteckna att tredje stycket under 

punkt 5.1 på sida 4 borde lyda enligt följande: ”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.” 

Vidare föreslås äldrenämnden för egen del besluta att till protokollet notera 

den redovisade konsekvensbeskrivningen med anledning av den förestående 

LOS – Lagen om samverkan   

Bedömning 

Äldreförvaltningen menar att det i överenskommelsen behövs förtydligande 

avseende det tredje stycket under punkt 5.1 på sida 4 och att ny lydelse 

istället borde vara:  

”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.” 

 

Äldreförvaltningen erfar dock att processen med krav på likalydande beslut i 

alla aktuella huvudmäns beslutsinstanser försvårar att i nuläget föreslå 

ändringar i överenskommelsen. Förslaget från äldreförvaltningens sida är 

därför att  
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”Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillstyrka föreliggande överenskommelse. 

Äldrenämnden vill dock till protokollet anteckna att tredje stycket under 

punkt 5.1 på sida 4 borde lyda enligt följande: ”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.” 

 

Vidare föreligger konsekvensanalys för kommunens del, se bilaga 1. 

Äldrenämnden föreslås för egen del besluta att till protokollet notera den 

redovisade konsekvensanalysen med anledning av den förestående LOS – 

Lagen om samverkan.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillstyrka föreliggande överenskommelse. 

Äldrenämnden vill dock till protokollet anteckna att tredje stycket under 

punkt 5.1 på sida 4 borde lyda enligt följande: ”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.” 

Vidare föreslås äldrenämnden för egen del besluta att till protokollet notera 

den redovisade konsekvensanalysen med anledning av den förestående LOS 

– Lagen om samverkan.  

Bilagor 

Bilaga 1, konsekvensanalys  

Bilaga 2, förslag Överenskommelse LOS  

Bilaga 3, Förslag till missiv  

Förslag till expediering  

Kommunfullmäktige  

Catherine Persson, förvaltningschef  

Helen Ahlberg, verksamhetschef  
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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 tjänstgörande 

ersättare Kristina Rydén (S).  

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson ställer proposition på föreliggande yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar: 

– att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka 

föreliggande överenskommelse.  

– att till protokollet anteckna att tredje stycket under punkt 5.1 på sida 4 

borde lyda enligt följande: ”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. 

– att i övrigt notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige   

Catherine Persson, förvaltningschef  

Helen Ahlberg, verksamhetschef 

Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef  
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§ 135 Dnr 2017-000186 739 

 

Remiss: På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och 
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) 

Catherine Persson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Ronneby kommun har fått en inbjudan till att yttra sig avseende 

Hjälpmedelsutredningens S2015:08 betänkande På lika villkor!- delaktighet, 

jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43. 

Mot bakgrund av att remissunderlaget kommit Äldrenämnden sent tillhanda 

föreslås Äldrenämnden besluta att avstå från att yttra sig i ärendet..  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att avstå från att yttra sig i ärendet.  

Deltar i debatten 

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

ordförande Bo Johansson (S) samt tjänstgörande ersättare Kristina Rydén 

(S). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson ställer proposition på föreliggande yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att avstå från att yttra sig i ärendet.  

________________ 

Exp: 

Catherine Persson, förvaltningschef  
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§ 136 Dnr 2017-000179 730 

Rapport om internkontrollplan 2017  

Britt-Marie Karlsson, Katarina Losell och Anette Olofsson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS 

2011:9 ska internkontroll genomföras varje år som kvalitetssäkring av 

äldreförvaltningens verksamhet. 

Äldrenämndens bedömning av väsentlig avvikelse av internkontrollerna. 

2017års internkontroller enligt äldrenämndens beslut 

– Granska måltidsmiljön 

– Senior Alert - Teamsamverkan kring riskbedömningar i Senior Alert 

hemtjänst 

– Teamsamverkan kring gjorda riskbedömningar på vård och 

omsorgsboende 

– Delegering och läkemedelshantering i hemtjänsten enl. SOSFS 1997:14 

och 

SOSFS 2000: l- Läkemedelshantering i hemtjänst 

– Basal hygien enl. SOSFS 2015:10 - Följs författningen? 

– Avvikelsehanteringen - Hur hanteras avvikelser i lilla ledningsgrupperna? 

– Biståndsbeslut/ utfall hemtjänst- Insatser, verkställighet och utförande? 

Kontrollerna är genomförda av dietist, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

MAS samt kvalitetsutvecklare.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden antar redovisningen till protokollet samt beslutar bedömning 

som väsentlig avvikelse.  

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), Tomas Lund (SD), 

Jonny Håkansson (S), Susanne Petersson (C), tjänstgörande ersättare 

Kristina Rydén samt ersättare Laila Andersson (L).  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar följande:  

– att bedömning för Senior Alert, Delegering och läkemedelshantering i 

hemtjänsten, Teamsamverkan kring gjorda riskbedömningar på vård och 

omsorgsboende, Basal hygien enligt SOFS 2015:10 samt 

Biståndsbeslut/utfall hemtjänst- insatser verkställighet och utförande utgör 

en väsentlig avvikelse.  

– att bedömning för avvikelsehantering samt granskning av måltidsmiljön 

inte utgör en väsentlig avvikelse.  

– att i övrigt notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Catherine Persson, förvaltningschef 

Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef 

Helen Ahlberg, verksamhetschef 

Britt-Marie Karlsson, kvalitetsutvecklare  

Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska/MAS  

Anette Olofsson, dietist  
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§ 137 Dnr 2017-000180 739 

Politikerförslag- initiera en utredning om möjligheten 
att anställa undersköterskor i 
hemsjukvårdsorganisationen 

Anders Lund (M) föredrar ärendet.  

Förslag 

Hemsjukvården består idag av ca 35 sjuksköterskor som emellanåt har en 

tuff arbetsbelastning. Antalet personer med hemsjukvård har sista året ökat 

med ca 20 % samtidigt som landstinget arbetar mot snabbare utskrivningar 

och kommande LOS avtal troligtvis kommer generera en ökad 

arbetsbelastning.  Sjuksköterskorna inom hemsjukvården hanterar en 

del enklare ärenden som t.ex. körning av prover, provtagning och enklare 

omläggningar.  Det råder en vis brist på sjuksköterskor inom hela landet 

både inom kommun och landstingssektorn. Även om just Ronneby inte 

upplevt så stora rekryteringssvårigheter ännu så är det viktigt att vi håller 

oss i framkant och erbjuder goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Det är 

också viktigt att rätt person gör rätt sak, det leder på sikt till en ökad kvalité, 

ökad kompetens och lägre kostnader samt en attraktivare arbetsplats. Då 

nämnden har ett ekonomiskt läge inför 2018 som gör att vi måste 

göra prioriteringar bör nämnden undersöka om det finns arbetsuppgifter 

inom hemsjukvården som kan genomföras av undersköterskor med 

bibehållen eller ökad kvalité och sänkta kostnader. Därför föreslår jag 

Äldrenämnden 

 

Därför föreslår jag Äldrenämnden:  

– Att Äldreförvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av 

införande av undersköterskor inom hemsjukvården i Ronneby Kommun 

– Att Äldreförvaltningen redovisar utredningen till Äldrenämnden senast 28 

februari 2017.  

Deltar i debatten 

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

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

Karlsson (V) samt tjänstgörande ersättare Kristina Rydén.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar uppdra åt Äldreförvaltningen att utreda 

konsekvenserna av införandet av undersköterskor inom hemsjukvården i 

Ronneby kommun och att återkomma med en redovisning av utredningen för 

Äldrenämnden på sammanträdet i februari 2018.  

________________ 

Exp: 

Catherine Persson, förvaltningschef  



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(19) 
2017-11-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 138 Dnr 2017-000005 739 

Anslagsförbrukning 2017 

Catherine Persson föredrar ärendet tillsammans med Eva Robertsson.  

Sammanfattning  

Anslagsförbrukningen för oktober månad 2017 finns sammanställd och 

bifogas ärendet.  

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) samt Jonny 

Håkansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Catherine Persson  

Eva Robertsson  
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§ 139 Dnr 2017-000007 739 

Delegationsbeslut 2017 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas:  

Bokföringsmässiga avskrivningar 2017  

Beviljade biståndsbeslut för perioden 2017-10-01-2017-10-31 

Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 23319) 

Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 15099) 

Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr11584)  

Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 21011) 

Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 15235)  

  

Deltar i debatten 

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

ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna Johannes Chen (-), Susanne 

Petersson (C) samt tjänstgörande ersättare Kristina Rydén (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 140 Dnr 2017-000008 739 

Aktuellt i verksamheten 2017 

Catherine Persson föredrar ärendet tillsammans med Vibeke Jensen Clegg.  

Sammanfattning  

Informationen berör:  

Trygghetslarm i särskilt boende. Leverantören Tunstall AB har i drygt ett års 

tid haft stora svårigheter att leverera de tjänster som överenskommits mellan 

Ronneby kommun och Tunstall AB. Catherine Persson har tillsammans med 

kommundirektör Magnus Widén nyligen haft möte med Tunstall AB. 

Tunstall AB har fått deadline, 4 december 2017, för att lösa problemen med 

trygghetslarm i särskilt boende.  

Information om de besök och inbrott hos vårdtagare som begåtts av ”falsk 

hemtjänst och falska sjuksköterskor”. Förvaltningen har förstärkt 

information och stöd till vårdtagare och medarbetare avseende trygghet och 

säkerhetsrutiner och Ronnebyhus har låst en del av portarna.  

Uppdatering om vård- och omsorgsboende Ålycke samt trygghetsboende 

Kallinge. Förvaltningen väntar på beslut om budget 2018 avseende Ålyckes 

eventuella ombyggnad. Vad gäller gemensamhetslokal vid trygghetsboende 

Kallinge är bygglov beviljat och dialog med Ronnebyhus fortsätter. 

  

Deltar i debatten 

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

Bo Johansson (S) samt ledamot Johannes Chen (-).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 141 Dnr 2017-000009 739 

Information om kurser, konferenser m.m. 2017 

Anders Lund (M) informerar om konferensen i Stockholm. Laila Andersson 

(L) informerar om äldredagen i Ronneby.  

Sammanfattning  

Stockholm  

26-27 oktober åkte 7 deltagare från Äldrenämnden till Äldreomsorgsdagarna 

på Älvsjömässan i Stockholm. Deltagande från nämnden var Anders Lund, 

Johannes Chen, Rickard Evaldsson, Susanne Petersson, Tomas Lund, Sylvia 

Edwinsson och Christer Åkesson.  Äldreförvaltningen sände 11 deltagande 

tjänstemän.  

Det var 1377 deltagande och 90 utställare på plats under 2 dagar med 8 

huvudföreläsningar och ett tjugotal mindre seminarier som innefattade fem 

huvudspår. Inriktningarna man valde mellan var Ledarskap, Vård och 

Rehabilitering, Psykisk hälsa och biståndsbedömning, Teknik som stöd och 

Social omsorg. Deltagarna fick höra föreläsningar som 70 är det nya 50 eller 

till och med det nya 20, Nyckelfaktorer som kan fördröja 

demens, Kommunikativt ledarskap med flera.  

Deltagarna fick ta del av många intressanta forskningsprojekt och resultat.  

Äldredagen i Ronneby den 2 november  

Sammanlagt hade Äldredagen i Ronneby 17 utställare på plats som 

informerade om deras verksamheter. Cirka 150 personer deltog. 

Medverkande som föreläsare gjorde förvaltningschef Catherine Persson, 

forskare och författaren Peter Westerlund samt företrädare för 

räddningstjänsten. Eftermiddagen bjöd på sång och musik av Anna Bromee. 

Dagen rapporterades som intressant och underhållande.  

Deltar i debatten 

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

Bo Johansson (S) ledamot Johannes Chen (-), Lindis Olsson (S) samt 

ersättare Laila Andersson (L).  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(19) 
2017-11-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2017-11-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142 Dnr 2017-000006 739 

Skrivelser, cirkulär m.m. 2017 

 

Sammanfattning  

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

Protokoll Samverkansnämnden, 2017-09-29 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2017-10-03 § 332 – Delårsrapport 

2017-08-31 för Ronneby kommun.  

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-10-26 § 344 – Delårsrapport 

2017-08-31 för Ronneby kommun.  

Deltar i debatten 

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

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 
2017-11-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 143 Dnr 2017-000010 739 

Övriga frågor 2017 

 

Sammanfattning  

Anders Lund (M) ställer frågan om det finns möjlighet att erbjuda personal 

influensasprutor. Catherine Persson svarar att MAS Katarina Losell har fått i 

uppdrag att utreda den möjligheten.  

Bo Johansson (S) undrar över implementeringen av nyckelfri hemtjänst. 

Catherine Persson svarar att arbetet pågår med viss problematik som 

förvaltningen arbetar med att lösa.  

Bo Johansson (S) undrar även hur det går med återlämnandet av extra 

nycklar. Hur följs det upp att personal lämna tillbaka nycklar när de inte 

längre behöver nycklarna. Catherine Persson svarar att det måste 

enhetscheferna se över och sedan återkomma. 

Bo Johansson (S) påpekar att Äldrenämnden bör göra en uppföljning av 

revisionsrapport ”Granskning av biståndsbedömning”, ÄN 2015-08-19 § 

106.   

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.  

________________ 

 


