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§ 1 Dnr 2014-000178 730 

Välkomsthälsning m.m. och val av justeringsperson. 

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson hälsar ledamöter, ersättare och tjänstemän 

välkomna till arbetet i äldrenämnden mandatperioden 2015-2018 och 

presenterar sig. 

Alla närvarande ledamöter och ersättare ger en presentation av sig själva och 

så gör även äldrechefen och nämndsekreteraren. 

Ordföranden tillsammans med sekreteraren går igenom en del formalia. 

Äldrenämndens protokoll finns tillgängliga på webben snarast efter det att 

protokollet är justerat. 

 

.________________ 
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§ 2 Dnr 2015-000001 730 

Äldrenämndens ledamöter och ersättare, adresser och 
telefonnummer. 

 

Sammanfattning  

En förteckning har sänts ut till nämnden med namn och adress på ledamöter 

och ersättare i äldrenämden för mandatperioden 2015-2018. Denna är något 

ofullständig vad gäller telefonnummer och e-postadresser. Nya direktiv har 

getts om att alla politiker ska ha mejladressen, ronneby.se. De som inte har 

någon sådan adress ska vända sig till it-enheten på kommunen och därefter 

mejla sin ”ronneby.se adress” till nämndsekreteraren som vid senare tillfälle 

sänder ut en fullständig lista till alla ledamöter och ersättare. 

Det är denna adress som kommer att gälla vid eventuella utskick.  

  

________________ 
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§ 3 Dnr 2014-000152 730 

Sammanträdesordning för Äldrenämnden 2015. 

 

Sammanfattning  

Varje nämnds sammanträde föregås av ett presidiemöte två veckor innan 

nämnd. 

Sammanträdesordning för 2015 är utskickad och beslutad av äldrenämnden 

under § 119 den 17 september 2014. 

  

________________ 
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§ 4 Dnr 2015-000002 730 

Försäkran om tystnadsplikt, sekretess. 

 

Sammanfattning 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson som tillika är verksamhetschef informerar 

om tystnadsplikt och sekretess som gäller för ledamöter, ersättare, all 

personal och uppdragstagare. 

Tystnadsplikt, eller seketerss som det också kallas, är till för att skydda 

enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden inte 

lämnas till andra. Exempel på personliga förhållanden kan vara, 

familjeförhållanden, hälsotillstånd, utbildning, arbete, ekonomi och social 

situation i övrigt. Uppgifter om adress och telefonnummer räknas också hit.    

 

Försäkran om tystnadsplikt lämnas ut till samtliga närvarande ledamöter och 

ersättare för påskrift.  

 

Beslut 

Äldrenämnden noterar information om tystnadsplikt och sekretess med 

beaktande till protokollet. 

 

________________ 
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§ 5 Dnr 2015-000003 730 

Reglemente för äldrenämnden. 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar kort om bestämmelserna i 

reglemente för äldrenämnden som beslutats av kommunfullmäktige under    

§ 335/2010. Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och 

dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente.             

Reglementet är utskickat till samtliga ledamöter och ersättare i  

äldrenämnden.   

 

Beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 6 Dnr 2013-000082  

Delegationsordning för Äldrenämnden. 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar kort om bestämmelserna i 

delegationsordningen som beslutats av äldrenämnden under § 51/2013. 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess 

förvaltning gäller bestämmelserna i denna delegationsordning. 

Delegationsordningen är utskickad till samtliga ledamöter och ersättare i 

äldrenämnden. 

Vissa justeringar görs i delegationsordningen.  

 

 Deltar i debatten 

 I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Ylva Olsson (SD) 

och Annette Rydell (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet och fastställer de 

justeringar som görs. 

________________ 
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§ 7 Dnr 2015-000019 730 

Äldreverksamhetens organisation, information. 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson presenterar äldreverksamhetens 

organisation. En övergripande skiss av verksamheten visas. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Laila Andersson (FP),                 

Bodil Äikas (SD) och Ally Karlsson (V). 

 

Beslut 

Ordföranden tackar för genomgången och noterar informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 8 Dnr 2015-000020 730 

Information om lagar; Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL), Sekretesslagen och 
Förvaltningslagen. 

 

Sammanfattning  

Kvalitetssamordnare Britt-Marie Karlsson och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, MAS, Eva Bladh redogör för vilka lagar som styr 

äldreverksamheten och dess kapitel och paragrafer. Lagarna är 

Socialtjänstlagen  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

Sekretesslagen 

Förvaltningslagen 

 

Ekonom Eva Robertsson redogör för det kapitel och den paragraf i 

kommunallagen som styr ekonomin i kommunen.    

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Bo Johansson (S), 

Bodil Äikas (SD), Agnetha Wildros (S), Ylva Olsson (SD),                    

Johnny Håkansson (S) och Sylvia Edwinsson (MP). 

 

Beslut 

Ordföranden tackar för genomgången och noterar informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 9 Dnr 2015-000005 730 

Teknik i äldreomsorgen, digitala nycklar. 

 

Sammanfattning  

Utredningssamordnare Jenny Andersson informerar om hur 

äldreförvalningen, efter beslut i äldrenämnden 2014, arbetat vidare med 

planeringen om att införa digitala nycklar. 

Äldreförvaltningen i Ronneby kommun planerar att införa digitala nycklar 

hösten/vintern 2015.  Därefter kommer mobil dokumentation och planering 

med hjälp av telefon att införas. En uppskattad tidsplan för införandet av 

planering och dokumentation kan vara våren 2016. Så fort installationen av 

nycklarna är klara ska nästa fas inledas. En kravspecifikation har därför 

upprättats inför upphandling av digitala nycklar. 

   

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås godkänna förfrågningsunderlaget och 

kravspecifikationen samt uppdra äldreförvaltningen att starta upphandlingen 

enligt tidsplan. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Sylvia Edwinsson (MP),              

Laila Andersson (FP), Ylva Olsson (SD), Bo Johansson (S),                

Annette Rydell (S) och Monika Lindqvist (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget och 

kravspecifikationen samt uppdra äldreförvaltningen att starta upphandlingen 

enligt tidsplan. 

 

________________ 
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§ 10 Dnr 2014-000014 730 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen inom 
Äldreförvaltningen. 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut enligt 4 

kap 1§ socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen, 

kvartal tre, att rapportera till IVO (Inspektion för vård och omsorg). Trots att 

äldreförvaltningen har en kö att hantera finns inga beslut som inte kunnat 

verkställas under perioden oktober-december. 

    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka för vidare 

beredning till kommunstyrelsen.  

    

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.  

 

________________ 

 

Exp: 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg                                                      

Kommunfullmäktige                                                                                             

Revisionen 
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§ 11 Dnr 2015-000009 730 

Information om sjuksköterskornas sommarplanering. 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Helen Ahlberg informerar om problemet med att rekrytera 

semestervikarier för sjuksköterskor. Äldreförvaltningen kan konstatera att 

det har blivit svårare med rekrytering av semestervikarier för sjuksköterskor 

på grund av konkurrenssituationen med bland annat landstinget. Deras 

strategi är att förtidsrekrytera inför sommaren redan i februari.  

 

Äldreförvaltningen presenterar ett förslag på hur behovet kan hanteras med 

en mindre andel inhyrda sjuksköterskor och minskad kvalificerad övertid för 

ordinarie personal genom en förtidsrekrytering av sjuksköterskor.      

   

Förslag till beslut                                                                      
Äldrenämnden föreslås besluta att anta äldreförvaltningens förslag. Förslaget 

ska hanteras inom äldreförvaltningens budgetram. Förslaget för 2015 där 

äldreförvaltningen förtidsrekryterar tre sjuksköterskor i februari och har dem 

anställda till september innebär en kostnad på 867 000 kronor. Därutöver 

tillkommer kostnader för den sjuksköterskeresurs som krävs för att uppnå de 

totalt 11 vikarier verksamheten bedömer är nödvändig. Denna resurs kan 

tillsättas med semestervikarie om det är möjligt att rekrytera annars blir 

alternativet inhyrda sjuksköterskor från bemanningsföretag. En 

sjuksköterska från bemanningsföretag kostar ca 550 kronor per timme. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Bo Johansson (S) 

och Annette Rydell (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anta äldreförvaltningens förslag. Förslaget ska 

hanteras inom äldreförvaltningens budget. 

________________ 
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§ 12 Dnr 2015-000007 730 

Information från kostenheten. 

 

Sammanfattning  

Kostchef Elena Johansson redogör för verksamheten inom kostenheten. 
Kostenheten producerar måltider till äldreomsorg, övrig omsorgsverksamhet 
och hemmaboende pensionärer. Måltider tillagas också till skolor/förskolor i 
Ronneby kommun.  

 

Vidablicks produktionskök  

Vidablicks produktionskök tillagar måltider till servicehus, dagcentraler i 

Ronneby centrum och till köket i närliggande skolor. Produktionen omfattar 

även tillagning av specialkost till skolor/förskolor.   

Kallinge produktionskök  

Kallinge produktionskök tillagar måltider till flertalet skolor/förskolor i 

kommunens ytterområden och i Ronneby centrum. 

Backens servicehus  

Backens servicehus i Backaryd tillagar måltider till äldreomsorg och ortens 

skola/förskola.  

Björklidens servicehus  

Björklidens servicehus i Eringsboda tillagar måltider till äldreomsorg och 

ortens skola/förskola.  

Lindebo servicehus  

Lindebo servicehus i Bräkne-Hoby tillagar enbart måltider till äldreomsorg.  

Olsgårdens servicehus  

Olsgårdens servicehus i Kallinge tillagar måltider till äldreomsorg och ortens 

skola/förskola.  

Ålycke servicehus  

Ålycke servicehus i Johannishus tillagar måltider till äldreomsorg och viss 

del av ortens förskolor. 

  

 

http://portalr.ronneby.se/intranet/templates/pagelister.aspx?id=12156&showtext=12320
http://portalr.ronneby.se/intranet/templates/pagelister.aspx?id=12156&showtext=12321
http://portalr.ronneby.se/intranet/templates/pagelister.aspx?id=12156&showtext=12322
http://portalr.ronneby.se/intranet/templates/pagelister.aspx?id=12156&showtext=12323
http://portalr.ronneby.se/intranet/templates/pagelister.aspx?id=12156&showtext=12324
http://portalr.ronneby.se/intranet/templates/pagelister.aspx?id=12156&showtext=12327
http://portalr.ronneby.se/intranet/templates/pagelister.aspx?id=12156&showtext=12328
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På Vidablick, kv. Elsa och Hammelins väg har en undersökning gjorts i form 

av enkäter. Frågor i dessa har exempelvis varit om man är nöjd med hur 

maten smakar, storleken på portionerna, tillbehör och servicen i matsalen. 

Undersökningen har visat på ett positivt resultat. 

De som har matdistribution betalar 47 kr per potion, gäster fyllda 65 år 

betalar 55 kr och övriga gäster och personal inom äldreomsorgen betalar 65 

kr.       

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Bodil Äikas (SD), 

Sylvia Edwardsson (MP), Ylva Olsson (SD), Laila Andersson (FP),          

Lindis Olsson (S) och Johnny Håkansson (S).  

 

Beslut 

Ordföranden tackar för informationen och noterar densamma till protokollet. 

________________ 
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§ 13 Dnr 2015-000004 730 

Långsiktig boendeplanering. 

 

Sammanfattning  

Utvecklingssamordnare Jenny Andersson redogör för sammanställning av 

långsiktig boendeplanering. 

 

Under 2014 har Ronneby kommun haft en alltför lång kö till de särskilda 

boendena. Vi har ofta legat nära den gräns, som gäller enligt lagen. Beslut 

skall verkställas inom tre månader.  Klarar kommunen inte av att verkställa 

besluten inom denna tid, kan vi få sanktioner, innebärande att vi får betala 

omkring 2000 kronor per dygn och person till Staten. 

 

För att utreda det framtida behovet av platser på vård- och omsorgsboenden, 

beslöt äldrenämnden den 14/5 2014, § 72 att tillsätta en Arbetsgrupp för 

långsiktig boendeplanering. Äldrenämndens politiker har representerats av 

Sune Håkansson (RP)(ordf.), Anders Lund (M) samt Bo Johansson (S). 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson har företrätt förvaltningen. Mats Du-Bar 

har företrätt Ronnebyhus. De fyra pensionärsorganisationerna har haft varsin 

representant. Sekreterare har Elisabet Backström samt Jenny Andersson 

varit. Vid olika tillfällen har VD för AB Ronnebyhus deltagit. Kontakter har 

hållits med David Gillanders, stadsarkitekt. 

 

Uppdraget kan ses som en fortsättning av det arbete som utfördes av 

äldreboendeutredningen, vars resultat presenterades inför äldrenämnden den 

14/5 2014, § 72. 

 

Uppdraget för arbetsgruppen är att: 

a. beskriva utveckling, nuläge samt framtida behov 

b. diskutera möjligheterna att bygga om, respektive bygga till, 

befintliga boenden 

c. diskutera om något av de befintliga boendena behöver 

avvecklas, måhända genom omvandling till 

trygghetsboende och/eller seniorboende 

d. diskutera om någon större nybyggnation behöver göras. 
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Förslag till beslut 

a) Äldrenämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att en ny 

detaljplan görs för Lindebo-området. Planen skall möjliggöra att Lindebo 

byggs ut med 30-40 lägenheter.  

 

b) Äldrenämnden beslutar att omvandla högst sex lägenheter på Backen till 

trygghetsboende. Omvandlingen skall ske i en sådan takt att det alltid finns 

minst en ledig lägenhet för särskilt boende, den dag då en lägenhet 

omvandlas till trygghetsboende. 

 

c) Äldrenämnden beslutar att ge Gruppen för långsiktig boendeplanering i 

uppdrag att även fortsättningsvis följa utvecklingen vad gäller behovet av 

äldreboenden. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anders Lund (M),  

Ally Karlsson (V), Ylva Olsson (SD), Sylvia Edwinsson (MP),                  

Johnny Håkansson (S) och Bodil Äikas (SD). 

 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till förslaget. 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till förslag a) och c) samt 

bordläggning av ärende b) . 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden 

beslutat enligt Anders Lunds yrkande. Omröstning begärs och ska 

verkställas. 

Ordföranden formulerar omröstningspropositionen enligt följande:                

Den som vill rösta enligt Anders Lunds yrkande rösta ja. Den som vill rösta 

enligt Bo Johanssons yrkande röstar nej. 

Äldrenämnden godkänner formuleringen av omröstningspropositionen. 

Omröstningsresultat 

Upprop sker och röstning utfaller enligt bifogat röstningsformulär med         

6 ja-röster och 6 nej-röster och en som avstår. Ordföranden har utslagsröst. 

Nämnden har beslutat enligt Anders Lunds yrkande. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

a) Äldrenämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att en ny 

detaljplan görs för Lindebo-området. Planen skall möjliggöra att Lindebo 

byggs ut med 30-40 lägenheter.  

 

b) Äldrenämnden beslutar att omvandla högst sex lägenheter på Backen till 

trygghetsboende. Omvandlingen skall ske i en sådan takt att det alltid finns 

minst en ledig lägenhet för särskilt boende, den dag då en lägenhet 

omvandlas till trygghetsboende. 

 

c) Äldrenämnden beslutar att ge Gruppen för långsiktig boendeplanering i 

uppdrag att även fortsättningsvis följa utvecklingen vad gäller behovet av 

äldreboenden. 

 

________________ 

 

Exp. 

Kommunstyrelsen 
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§ 14 Dnr 2015-000006 730 

Val av äldrenämndens representanter i 
pensionärsrådet. 

 

Ärendet utgår. 

 

________________ 
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§ 15 Dnr 2015-000010 730 

Kontaktpolitikerverksamhet för ledamöter i 
äldrenämnden. 

 

Sammanfattning  

Förteckning har upprättats om indelning av kontaktpolitikerverksamhet i 

äldreförvaltningen. Förteckningen har skickats ut till samtliga ledamöter och 

ersättare.   

Förslag till beslut 

Ordföranden föreslå äldrenämnden besluta att ordinarie ledamöter i 

äldrenämnden ges ekonomisk möjlighet att en halvdag per grupp och person 

följa verksamheten enligt gjord indelning av kontaktpolitikerverksamheten. 

Besök sker i grupp enigt upprättad förteckning. Sammankallande (första 

namnet i varje grupp) bokar besöken med respektive enhetschef. Önskar 

enskild ledamot göra verksamhetsbesök i en annan grupp än sin egen, 

samordnas detta med sammankallande i den andra gruppen, då den gör sitt 

verksamhetsbesök. Ersättare i Äldrenämnden får deltaga vid 

verksamhetsbesök men erhåller ingen ersättning.                                      

Rapport från besöket lämnas på Äldrenämndens sammanträde. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anders Lund (M), 

Johnny Håkansson (S) och Ingrid Carlsson (M). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ordinarie ledamöter i äldrenämnden ges 

ekonomisk möjlighet att en halvdag per grupp och person följa verksamheten 

enligt gjord indelning av kontaktpolitikerverksamheten. Besök sker i grupp 

enigt upprättad förteckning. Sammankallande (första namnet i varje grupp) 

bokar besöken med respektive enhetschef. Önskar enskild ledamot göra 

verksamhetsbesök i en annan grupp än sin egen, samordnas detta med 

sammankallande i den andra gruppen, då den gör sitt verksamhetsbesök. 

Ersättare i Äldrenämnden får deltaga vid verksamhetsbesök men erhåller 

ingen ersättning. Rapport från besöket lämnas på Äldrenämndens 

sammanträde. 

_______________ 
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§ 16 Dnr 2015-000011 730 

Internbudget 2015. 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson lämnar 

redogörelse över föreliggande utskickat budgetförslag för 2015.        

Budgeten 2015 är på 330 096 tkr.      

 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta enligt föreliggande förslag till budget 2015. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S),                     

Sylvia Edvinsson (MP), Bodil Äikas (SD), Agnetha Wildros (S)                 

och Lindis Olsson (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att fastställa budget 2015 enligt bilaga. 

________________ 
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§ 17 Dnr 2015-000012 730 

Preliminärt bokslut 2014. 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson lämnar tillsammans med ekonom Eva 

Robertsson en Power Pointredovisning avseende preliminärt bokslut, 

kommentarer och måluppfyllelse för Äldrenämnden. 

Äldrenämnden visar på ett positivt resultat 2014. Utfallet beror till stora 

delar på att öppande av Parkdala och införande av nyckelfri hemtjänst har 

blivit senarelagd i förhållande till planeringen. 

   

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att godkänna preliminärt bokslut 2014 med 

smärre revideringar och översända detsamma till 

kommunstyrelsen/budgetberedningen. 

Äldrenämnden föreslås besluta om bifall till tilläggsanslag – investering om 

1 090 tkr. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Ylva Olsson (SD) 

och Anders Lund (M). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar bifalla äskat tilläggsanslag om 1 090 tkr.      

Äldrenämnden beslutar att notera preliminärt bokslut 2014 till protokollet 

och överlämna det till ekonomienheten. Det slutgiltiga bokslutet för 2014 

beslutas vid nästa nämndssammanträde i februari. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 18 Dnr 2015-000013 730 

Aktuellt i verksamheten. 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för aktuellt i verksamheten 

enligt följande. 

- Äldrenämnden kommer att ha en heldag den 26 mars för genomgång av 

resultatberättelserna. Nämnden meddelas senare genom kallelse. 

- Två Lex Sarah-anmälningar har föranlett rapport till IVO, Inspektionen för 

vård och omsorg. 

- Från Socialstyrelsen 2014-12-15 har erhållits prestationsmedel med 

892 857 kr för kompetenssatsningen inom Omvårdnadslyftet 2011-2014. 

- Äldrenämnden ska framöver diskutera par- och kvarboendeprincipen. –  

- LOV, lagen om valfrihet, ska införas under 2015. 

- Mätningar ska göras i hemtjänsten veckorna 6 och 7. 

- Årsarbetstid i hemtjänsten – rätt till heltid möjlighet till deltid – kommer att 

tas upp i nämnden.  

- Enhetscheferna ska deltaga på schemamöten som görs i hemtjänsten. 

Scheman ska läggas utifrån ”rutterna”. 

- Hemsidan ska ses över. 

- Verksamhetsbeskrivning delas ut på sammanträdet. 

 

Verksamhetschef Helen Ahlberg redogör för kösituationen enligt följande. 

10 personer står till äldreboende, 5 personer till demensboende och 5 

personer till särskilt boende. 

 

Beslut 

Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 19 Dnr 2015-000014 730 

Information om kurser, konferenser m.m. 

 

Sammanfattning  

 Någon information eller redovisningar från kurser eller konferenser har inte 

inkommit till dagens nämndssammanträde. 

Ordföranden påpekar ledamöters skyldighet att själva informera sig kring 

kursutbud samt lämna skriftlig eller muntlig redovisning från kurser 

och/eller konferenser man deltagit i.   

    

Beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 20 Dnr 2015-000015 730 

Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. 

a) Från Kommunfullmäktige  

§ 295/2014 Fastställande av ordning för ersättares tjänstgöring i 

Kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och andra organ. 

 § 294/2014 Val av ordföranden, ledamöter, ersättare med mera i styrelser, 

nämnder och andra organ. 

§ 322/2014 Hyresavtal Sörbycenter. 

 

b) Åtgärder och påbörjat arbete/plan efter tillsyn av arbetsmiljöverket inom 

hemtjänsten våren 2014. 

 

c) Från Socialstyrelsen 2014-12-15 beslut om premier i Omvårdnadslyftet. 

 

d) Från Socialstyrelsen 2014-12-15 beslut om statsbidrag till lokala 

värdighetsgarantier 2014. 

 

e) Från Ronnebyhus 2014-12-19 information om Brandlarm kostar pengar. 

 

f) Taxa för måltidsverksamhet i kommunen (KF § 209/2014). 

 

g) Från IVO, inspektionen för vård och omsorg, beslut 2014-12-23 om 

avslutat ärende enligt Lex Sarah inom verksamhetsområde äldreomsorg vid 

särskilt boende i Ronneby. 

     

Beslut 

Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 21 Dnr 2015-000016 730 

Delegationsbeslut. 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 31 december 2014. 

Rapporter i personalärenden. 

Avskrivningar av fordringar efter dödsboanmälningar och bouppteckningar. 

   

Beslut 

Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 22 Dnr 2015-000017 730 

Övriga frågor. 

 

Inga övriga frågor finns. 

 

________________ 

 


