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Lindis Ohlsson (S) §§ 23-27, 31-32, 34-35 
Agnetha Wildros (S) §§ 23-27, 31-32, 34-35  
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Eva Bladh, MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 31-32 
Britt-Marie Karlsson, kvalitetsutvecklare §§ 31-32 
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§ 23 Dnr 2014-000178 730 

Välkomsthälsning och val av justeringsperson. 

 

Ordförande Sune Håkansson (RP) hälsar ledamöter och ersättare välkomna  

till dagens sammanträde. 

Det finns inget att erinra på den utskickade föredragningslistan/kallelsen. 

Som ersättare för ordföranden att justera dagens protokoll utser ordföranden 

Anders Lund (M). Nämnden utse även Bo Johansson att justera dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 24 Dnr 2015-000033 730 

Information angående årsarbetstid m.m. från 
personalenheten. 

 

Sammanfattning  

Personalsekreterarna Cecilia Tallqvist och Tanja Persson lämnar information 

om årsarbetstid. 

Sedan 2003 finns avtal om årsarbetstid för all dag/nattpersonal inom 

Kommunals avtalsområde. Årsarbetsavtalet är en arbetstidsmodell som 

Ronneby kommun och Kommunal i samverkan arbetet fram för att lättare 

kunna erbjuda ”Rätt till heltid möjlighet till deltid”. 2011 gjordes 

tillsammans med kommunal en översyn av tillämpningsregler för avtalet 

inom ramen för avtalet och arbetsmiljölagstiftning. 

Samarbetet mellan Kommunal och kommunen fungerar bra.  

 

Deltar i debatten 

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

Laila Andersson (FP), Sylvia Edwinsson (MP), Annette Rydell (S),                   

Lindis Olsson (S), Agnetha Wildros (S) och Ally Karlsson (V) 

 

Beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet. 

 

________________ 
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§ 25 Dnr 2015-000032 730 

Muntlig information om LOV-arbetet, Lagen om 
valfrihet. 

 

Sammanfattning  

Josef Mösenbacher, utredare i LOV-arbetet, informerar om arbetet med 

LOV,  Lagen om valfrihet, i hemtjänsten. 

Ärendet har hanterats med minskad kraft sedan en överklagan 2014 av 

Kommunfullmäktiges beslut. 

Josef Mösenbacher återkommer till nämnden i ärendet. 

Nämnden ajournerar sig. 

    

Deltar i debatten 

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

Monia Svensson (RP), Annette Rydell (S), Therese Åberg (M),              

Sylvia Edwinsson (MP), Agnetha Wildros (S), Anders Lund (M),      

Johannes Chen (KD) och Susanne Petersson (C).  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

Äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att äldrenämnden bör får i 

uppdrag att avge yttrande i ärendet innan kommunstyrelsen fattar beslut. 

________________ 

 

Exp. 

Kommunstyrelsen 
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§ 26 Dnr 2015-000034 730 

Anbudsöppnande, val av representanter. 

 

Sammanfattning  

 Två politiker och två tjänstemän ska utses att företräda äldrenämnden vid 

anbudsöppnande av upphandlingar som görs inom verksamhetsområdet.    

Detta gäller inte centrala upphandlingar. 

   

Förslag till beslut 

Ordföranden föreslå sig själv och Bo Johansson (S) att företräda 

Äldrenämnden.  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att utse Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S) 

som anbudsöppnare för äldrenämnden. Verksamhetschef Torill Skaar 

Magnusson utse två tjänstemän. 

 

______________________ 
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§ 27 Dnr 2014-000192 730 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, val av ledamöter    
för perioden 2015-2018. 

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att utse tre ledamöter till 

Kommunala Pensionärsrådet enligt följande. 

Sune Håkansson (RP) ordförande 

Anders Lund (M) vice ordförande 

Bo Johansson (S) ledamot   

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att utse följande tre ledamöter till kommunala 

pensionärsrådet Sune Håkansson (RP) tillika ordförande, Anders Lund (M) 

vice ordförande och Bo Johansson (S) ledamot. 

________________ 
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§ 28 Dnr 2014-000187 730 

Motion från kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik 
Mattson (MP) och tjänstgörande ersättare Mats Olsson 
(MP) gällande att vård- och omsorgspersonal i 
Ronneby ges rätt till fria arbetskläder 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har under § 244/2014 begärt yttrande utifrån motion 

som inkommit från kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik Mattsson och 

tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP) gällande att vård- och 

omsorgspersonal i Ronneby ges rätt till fria arbetskläder. 

Miljöpartiet i Ronneby ser utr fyra perspektiv som alla gynna brukaren, 

jämställdheten och samhället att vård- och omsorgspersonal i Ronneby ges 

rätt till fria arbetskläder. 

Hygienperspektivet: bakterier och smitthärdar begränsas och tas inte hem 

till andra brukare, familjemedlemmar och barn som blir sjuka och kvinnan är 

hemma och vabbar. 

Självklarhetsperspektivet:park-, gatu- och tekniska förvaltningarna som är 

mansdominerade där är det självklart med arbetskläder. Lika självklart borde 

det vara i vård och omsorgsyrkena. 

Trygghetsperspektivet: brukaren känner igen personalen som kommer och 

med en gemensam dresskod känner sig personalen professionell, bli säkrare 

och tryggare. 

Ekonomiperspektivet:sköra brukare kan bli mycket dåliga av enklare 

smittor (förkylningar) och omsorgsbehovet ökar = ökade kostnader för 

kommunen. God hygien i vård- och omsorg där arbetskläder är en viktig del 

och spar pengar. 

Mot denna bakgrund vill Miljöpartiet: 

- Äldrenämnden får i uppdrag att inventera hur det praktiskt skulle kunna 

genomföras med arbetskläder. 

- Äldreförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle 

innebära. 

- Äldrenämnden återkommer till budgetberedningen så de kan ta utredningen 

i beaktande. 
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Motionären pekar på fyra perspektiv när det gäller arbetskläder hygien, 

självklarhet, som i den här motionen även kan tolkas som 

jämställdhetsperspektiv, trygghet och ekonomi. 

 

I planen för 2016 finns medel upptagna för arbetskläder inom äldreomsorgen 

vilket är positivt ur aspekter som jämställdhet och igenkännande för 

vårdtagarna som påpekas i motionen. Därtill har kammarrätten i en aktuell 

dom meddelat att personalen inom hemtjänsten i Malmö har rätt till fria 

arbetskläder. 

 

Arbetskläder sett ur ett hygienperspektiv kan antas medföra en vidare 

hantering av frågan som t ex tvätt och förvaringsutrymmen, vilket troligen 

leder till större kostnader än vad som är planerad. Frågan kommer därför att 

utredas vidare inom äldreförvaltningen. 

 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att meddela Kommunstyrelsen att 

Äldreförvaltningen under hösten kommer att planera för hur de föreslagna 

medlen ska kunna användas på bästa sätt samt utreda frågan om arbetskläder 

utifrån ett hygienperspektiv. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 29 Dnr 2014-000225 730 

Remiss angående förslag till Funktionshinderpolitiskt 
program. 

 

Sammanfattning  

Från Kommunledningsförvaltningen har 2014-12-16 inkommit remiss 

angående förslag till funktionshinderpolitiskt program. 

Kommunfullmäktige fastställde i budget 2014-2015 att ett nytt 

funktionshinderpolitiskt program ska antas. Programmet grundar sig 

framförallt på ”FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning” och den svenska regeringens ”Strategi för 

genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016”. Det 

funktionshinderpolitiska programmet är ett måldokument som anger vad som 

ska göras för att nå upp till de nationella målen och FN-konventionen. 

Programmet innehåller inriktningsmål och delmål samt indikatorer som är 

mer konkreta och mätbara. Dettta för att möjliggöra ett strukturerat arbete 

och en systematisk uppföljning. Programmet ska vara styrande och 

vägledande för olika åtgärder inom kommunens samtliga verksamheter och 

vara ett komplement till rådande lagstiftning. Uppföljning, utvärdering och 

uppdatering sker årligen och hela programmet revideras under 2018. 

Ronneby kommuns prioriterade områden är: 

 Arbete 

 Utbildning 

 Social omsorg 

 Ökad tillgänglighet 

 Folkhälsa 

 Fritid och kultur 

 

Inriktningsmål 

Arbeta för att städer är individuellt utformat så att det möjliggör delaktighet 

och inflytande för den enskilde. 

 

 

Delmål 
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Upprätta genomförandeplaner så att barn, ungdomar, vuxna och vuxna äldre 

i ökande utsträckning kommer till tals, blir lyssnande till och kan utöva 

inflytande över insatsernas genomförande. 

Stöder till anhöriga till personer med funktionsnedsättning ökar. 

Uppföljning av beslut om bostad med särskild service. 

Förslag på insatser/aktiviteter. 

 Individuella genomförandeplaner upprättas senast två månader efter 

påbörjad verkställighet av insats. 

 Inför rutiner för ökad intern och extern samordning. 

 Uppföljning av beslut om daglig verksamhet. 

 Brukarundersökning används för att utveckla verksamheten. 

 Inför rutiner – för att informera om anhörigstödet. 

 Anhörigsamordnare anordnar aktiviteter för anhöriga till personer 

med funktionsnedsättning. 

De individuella stöden utgår i allt högre utsträckning från individens 

önskemål och behov och möjliggör en större valfrihet. 

Indikatorer 

Andel perosner som är delaktiga i sin genomförandeplan. 

Antal deltagande i aktiviteter som anordnas av anhörigsamordnaren. 

Andel uppföljda beslut om bostad med särskild service. 

Ansvar: Socialnämnden (Socialförvaltningen) och Äldrenämnden 

(Äldreförvaltningen). 

Funktionshinderpolitiska programmet är väl genomarbetat och samtliga 

verksamheter har representerats på ett bra sätt ur ett funktionshinderpolitiskt 

perspektiv. Äldrenämnden berörs inte endast av det prioriterade området 

Social omsorg utan även av övriga prioriterade områden där samtliga 

nämnder har ett gemensamt ansvar. Att alltid ha ett tillgänglighetsperspektiv 

i verksamhetens arbete är av stor vikt för äldreförvaltningen. 

Viktigt att ta i beaktande är att funktionshinderpolitiska programmet behöver 

implementeras i respektive förvaltning för att skapa ökad förståelse för dess 

syfte. Detta gäller för såväl ansvarfördelning samt för aktiviteter och 

uppföljning. 
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Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ställa sig bakom det Funktionshinderpolitiska 

programmet med ovanstående i beaktande. 

   

Deltar i debatten 

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

Sylvia Edwinsson (MP), Laila Andersson (FP), Johnny Håkansson (S) och   

Anders Lund (M). 

 

Beslut 

Äldrenämnden ställer sig bakom det Funktionshinderpolitiska programmet 

med ovanstående i beaktande. 

Äldrenämnden översänder det Funktionshinderpolitiska programmet till 

Kommunala pensionärsrådets ledamöter via mejl. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 30 Dnr 2015-000028 730 

Remiss om jämställdhets- och mångfaldsplan. 

 

Sammanfattning  

Enligt Diskrimineringslagen ska varje arbetsplats med 25 eller flera 

medarbetare ha en jämställdhetsplan som ska uppgraderas och följas upp vart 

tredje år. 

 

Den föreslagna jämställdhets- och mångfaldsplanen är saklig och innehåller 

relevant fakta på förvaltningsnivå. Planen innehåller även en målbeskrivning 

med tidplan samt en tydlig ansvarsfördelning vilket gör att den är enkel att 

förhålla sig till.   

 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget till 

jämställdhets- och mångfaldsplan. 

  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till jämställdhets- och 

mångfaldhetsplan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 31 Dnr 2015-000036 730 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2014. 

 

Sammanfattning  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Bladh föredrar ärendet.                

Patientberättelsen innehåller redovisning av det patientsäkerhetsarbete som 

skett under 2014 inom Ronneby kommuns äldrenämnd och socialnämnd. 

Dokumentet innehåller beskrivning av samverkan med andra vårdgivare, hur 

arbetet med att undvika vårdskador och sammanställning med analys av 

olika riskområden. 

Kommunens hälso- och sjukvård ska utformas så att den garanterar god vård 

och medicinsk säkerhet.   

    

Deltar i debatten 

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

Ylva Olsson (SD) och Laila Andersson (FP). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelsen för 

vårdgivare 2014. 

________________ 
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§ 32 Dnr 2015-000037 730 

Kvalitetsberättelse för vårdgivare 2014. 

 

Sammanfattning  

Kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson föredrar ärendet.  

Kvalitetssäkring inom äldreförvaltningen är ett ständigt pågående arbete med 

utarbetande av processer, regler, riktlinjer och rutiner utefter 

Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och uppdrag 

på beslut av nämnd. Kvalitetssäkringen ska ingå i äldreförvaltningens 

samtliga anställdas uppdrag riktat mot individens fokus.  

 

Internkontroll beslutad av Kommunstyrelsen har bedrivits genom kontroll av 

hantering av privata medel inom särskilt boende samt myndighetsutövning 

med dokumentationsgranskning av biståndsärenden från ansökan till beslut. 

Egenkontroller i verksamheten av beslutade riktlinjer och rutiner.  

Resultat från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning samt 

Kommunens kvalitet i korthet. 

Kartläggning av verksamhetens processer påbörjad.  

Systematiskt brandskyddsarbete inom alla särskilda boenden och daglig 

verksamhet genomförs enligt plan i samverkan med Blekinge 

Räddningstjänst.  

Riskanalys Avvikelser i rapporteras i verksamhetssystemet Procapita.  

Klagomål/synpunkter från den enskilde och/eller från dess närstående och 

från andra kommuninnevånare tas emot och utreds inom verksamheten.  

Teknik för ökad säkerhet och trygghet för den enskilde.  

Tjänsten Trygg inflytt till särskilt boende för den enskilde är införd.  

Fortsatt arbete med värdighets- och tjänstegarantin ute i alla enheter.  

Gemensam introduktion och information till vikarier inför sommarens 

semester.  

 

Deltar i debatten 

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

Laila Andersson (FP). 
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna Kvalitetsberättelse för vårdgivare 2014. 

________________ 
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§ 33 Dnr 2015-000030 730 

Prestationsmedel 2014 - vidare utveckling av arbetet 
med de mest sjuka äldre. 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för ärendet. 

Arbetet med de mest sjuka äldre under 2014 gav en utdelning till Ronneby 

kommun på knappt 4 000 tkr. De medel som återstår har flyttas över till 

2015 för att användas till fortsatt utveckling av arbetet med de mest sjuka 

äldre. Avsikten med satsningen på de mest sjuka äldre var att flytta fokus 

och perspektiv från organisation och profession till individen/vårdtagaren. 

Arbetet ska bedrivas systematiskt med utgångspunkt i SOSFS 2011:9, 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ett nytt arbetssätt ska 

utvecklas och implementeras vilket kräver förankring ute i verksamheten.  

Det pågår ett arbete där en så kallad utvecklingsgrupp arbetar med att studera 

förvaltningens styrstruktur som är planerad med utgångspunkt i 

ledningssystemet (SOSFS 2011:9) samt göra mätningar utifrån 

avvikelsehantering och fallrapporter. Särskilt fokus under 2015 ska vara på 

lilla ledningsgruppen, kollegieforumen och dess förbättringsarbeten. I den 

lilla ledningsgruppen är samtliga professioner delaktiga för att helhetsbilden 

ska bli tydlig. Enhetschefen leder gruppen som möts regelbundet, som lägst 

varannan vecka, och som i övrigt består av undersköterska, sjuksköterska, 

arbetsterapeut, biståndshandläggare och sjukgymnast. Detta arbete 

finansieras av Prestationsmedel som erhöll 2013. 

 

Utvecklingsplan för Presentationsmedel 2014 

Det vidare utvecklingsarbetet planeras att ta utgångspunkt i en enhet inom 

hemtjänsten och rikta sig mot det systematiska kvalitetsarbetet direkt hos 

vårdtagarna i det dagliga och praktiska arbetet. Genom detta når 

förbättringsarbetet direkt till vårdtagaren där kvaliteten faktiskt ska säkras 

och förbättras. Grundtanken är att utvecklingsarbetet ska leda till att förankra 

och implementera strukturen för ett ständigt pågående förbättringsarbete som 

innebär delaktighet för samtliga berörda yrkesgrupper samt för verkligt 

inflytande och delaktighet för vårdtagarna. Förutom att modellen 

kontinuerligt ska informeras om via kollegieforum ska en plan för spridning 

arbetas fram under arbetets gång.  

 

 

 

Den konkreta planen är att satsa på hemrehabilitering och legitimerad 

rehabiliteringspersonal för att delegera, instruera och handleda i det praktiska 
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omsorgsarbetet i vårdtagarens hem. Förväntan är att detta ska bidra till att 

personalen genom praktisk handledning fortlöpande utvecklas och därmed 

blir säkrare i yrkesrollen. Arbetssättet bidrar till fler uppföljningar och 

därigenom till att det förebyggande arbetet främjas för såväl 

rehabiliteringspersonal, undersköterskor och 

distriktssköterskor/sjuksköterskor.  

Tjänster till enheten för utvecklingsarbetet: 

1 arbetsterapeut 

1 sjukgymnast 

 

ÄBIC- äldres behov i centrum, är en ny modell för biståndsbedömning som 

har sin utgångspunkt i den enskildes egna målsättningar och behov. 

Modellen syftar till större medinflytande och självbestämmande för 

vårdtagaren. Större vikt kommer att läggas vid uppföljning och samverkan i 

stället för på utredningsarbete. Medel har beviljats från socialstyrelsen för 

utbildning av modellen. För att kunna integrera modellen med ovan 

beskrivna utvecklingsarbete kommer medel att tas i anspråk i denna 

pilotstudie.  

Tjänst till arbetet med ÄBIC: 

1 biståndsbedömare 

 

För att utveckla det förebyggande arbetet gentemot fallolyckor på särskilt 

boende har balansträning utvecklats. Individuella bedömningar görs då det 

gäller fallrisk och åtgärder sätts därefter in för att minska risken, 

balansträning är en av dessa åtgärder. Detta kan ske individuellt eller i grupp 

och aktiviteten kan även ses som en social aktivitet för hela gruppen. 

Grundtanken är att utveckla arbetet med att identifiera fallrisker samt att 

försöka att få igång balansträning på samtliga särskilda boenden. 

Tjänst till arbetet för förebyggande av fallskador: 

1 sjukgymnast 

Dessa fyra tjänster beräknas kosta ca 2 000 tkr på årsbasis. 

Undersköterskans roll ska beaktas och lyftas fram i alla delar i 

utvecklingsarbetet. Undersköterskan är den som arbetar närmast vårdtagaren 

och är därför en viktig del i helheten. Det är av betydelse att verka för att 

använda kompetensen på ett optimalt sätt och att därigenom också höja 

statusen på yrket.  

    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ställa sig bakom utvecklingsplanen. 

   

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom utvecklingsplanen. 
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________________ 
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§ 34 Dnr 2015-000012 730 

Bokslut 2014. 

 

Sammanfattning  

Preliminärt bokslut 2014 har behandlats på äldrenämndens sammanträde den 

21 januari 2015 under § 17.  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson redogör för 

ärendet. Förslag till bokslut 2014 är utskickat till nämnden. 

Preliminärt bokslut har lämnats till Kommunstyrelsen efter nämnden i 

januari 2015.  

    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att godkänna utskickat bokslut 2014. 

    

Deltar i debatten 

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

och Laila Andersson (FP). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna bokslut 2014 för Äldrenämnden. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr 2015-000031 730 

Anslagsförbrukning 2015. 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson redogör för 

anslagsförbrukning för januari månad 2015.  

Personalkontot för hemtjänst och särskilt boende är lite högt. Bättre analys 

presenteras vid nämnden i mars.  

       

Deltar i debatten 

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

Laila Andersson (FP).  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redogörelsen till protokollet. 

 

________________ 
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§ 36 Dnr 2015-000013 730 

Aktuellt i verksamheten. 

 

Ordförande Sune Håkansson (RP) informerar om att kommunfullmäktige 

återremitterat till äldrenämnden ärendet om Avgifter i hemtjänsten samt att 

hyrorna på trygghetsboendet i Eringsboda behöver ses över. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar enligt följande. 

- Verksamhetsbeskrivning delades till nämnden vid sammanträde i januari. 

Denna ska även läggas ut på nätet. 

- Kösituationen ser ut enligt följande:                                                                  

8 personer i kö till äldreboende, 4 personer till demensboende och 4 personer 

till särskilt boende. 

- Parkdala plan 2 ska utrustas materiellt för framtida använding. 

- En central utredning är gjord angående betalningsansvaret och ligger på 

Regeringens bord. Enligt utredningen ska patienterna vara på sjukhuset så 

lite som möjligt. Vårdcentralerna ska ta emot i första hand. Avtal kommer att 

tecknas med landstinget. 

- Bemanningsreglerna är utredda och beslut kommer att meddelas senare. 

- Samverkansnämnden kommer att göra gemensam upphandling på inköp. 

- Kostutbildning inom kommunen kommer att ske av projektmedel.  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

 

________________ 
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§ 37 Dnr 2015-000042 730 

Utökat ansvar för Samverkansnämnden i Blekinge för 
gemensamma inköp av omläggningsmaterial för 
hemsjukvården inom kommunerna 

 

Sammanfattning  

Den gemensamma Samverkansnämnden i Blekinge bildades i januari 2011. 

I uppdraget står ”Den gemensamma nämnden ska tillse att länets invånare 

erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa 

brukaren. Den gemensamma nämnden har ansvar för att erbjuda sina 

medlemmar hjälpmedel för funktionshindrade enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL), med undantag för syn-, hörsel- och ortopedtekniska 

hjälpmedel. Undantagna från nämndens ansvarsområde är även hjälpmedel 

för yrkesinriktad rehabilitering, pedagogiska hjälpmedel inom skola samt 

kostnadsfria förbrukningsartiklar (KOFFA)”. 

Efter att hemsjukvården gått över till kommunerna i januari 2013 saknas 

gemensamma inköp av förbrukningsmaterial/omläggningsmaterial. 

Gemensam upphandling bör sänka kostnaderna. Samverkansnämnden i 

Blekinge föreslår att ansvarsområdet utökas till att även omfatta detta 

material och att försörjningen hanteras av landstingets förråd materialdepån. 

 

Beslut 

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Samverkansnämnden 

i Blekinges ansvar utökas till att omfatta även omläggningsmaterial för 

hemsjukvården inom kommunerna. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 38 Dnr 2015-000015 730 

Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser, protokoll, cirkulär m.m.  

a) VisaVi i Kallinge, ersättning för underhållning på kommunens servicehus. 

 

b) Från Socialstyrelsen 2015-01-21 Nytt om äldre. 

 

c) Protokoll från Äldreomsorgens samverkansgrupp 2014-12-03 och 2015-

01-14. 

 

d) Teater för äldre, sammanfattning av hösten 2014 samt fortsättning för 

2015. 

   

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 39 Dnr 2015-000016 730 

Delegationsbeslut. 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 31 januari 2015. 

Rapporter i personalärenden. 

Avskrivningar av fordringar efter dödsboanmälningar och bouppteckningar. 

   

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 40 Dnr 2015-000017 730 

Övriga frågor. 

 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) efterlyser en information om tandvård 

och olika tandvårdskort samt undrar om en analys är gjord av arbetstider 

med delade turer i centrala avtalet. 

Äldreförvaltningen återkommer i ärendena. 

________________ 

 


