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 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 41-53 
 Inga-Lill Gliveson  
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 Sune Håkansson  
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 Bo Johansson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2015-03-18  §§ 41-53 

Datum då anslaget sätts upp 2015-03-25 Datum då anslaget tas ned 2015-04-15 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson (RP) Ordförande 
Anders Lund (M) 1:e vice ordförande 
Ingrid Carlsson (M) 
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande 
Susanne Petersson (C) 
Johannes Chen (KD) 
Johnny Håkansson (S) 
Ally Karlsson (V) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Ylva Olsson (SD) 
Tomas Lund (SD) 

Tjänstgörande ersättare Lindis Olsson (S) tjänstgörande ersättare 
Agnetha Wildros (S) tjänstgörande ersättare  

Övriga närvarande  

Ersättare Therese Åberg (M) §§ 41-46, 48-49 
Ulla Samuelsson (C) §§ 41-46, 48-49 
Laila Andersson (FP) 
Monia Svensson (RP) §§ 41-46, 48-49 
Sandra Bergkvist (SD) 
 

Tjänstemän Sofie Ceder, folkhälsosamordnare § 42 
Cecilia Birgersson, utredare § 43 
Jonas Jönsson, personalchef § 44 
Leif Söderlund, it-chef § 45 
Josef Mösenbacher, utredare § 46 
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§ 41 Dnr 2014-000178 730 

Val av justeringsperson. 

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) hälsar ledamöter och ersättare välkomna 

till dagens sammanträde. 

Föredragningslistan utökas med punkten ”Plan för budgetarbetet 2016, plan 

2017-2018.  

Förslag till beslut saknas på vissa ärenden.  

2:e vice ordförande ordförande Bo Johansson anmäler ett ärende till punkten 

”Övriga frågor”.   

_______________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(19) 
2015-03-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr 2015-000045 730 

Folkhälsopolicyn, information och uppföljning. 

 

Sammanfattning  

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder informerar om folkhälsoarbetet i Ronneby 

kommun utifrån folkhälsopolicyn som antogs av kommunfullmäktige    

2013-09-26 under § 189. Policyn i sin helhet beskriver tydligt de viktigaste 

insatsområden inom hälsa, försörjning och välbefinnande som berör alla 

medborgare i kommunen där verksamheten kan bida till att uppnå målen. 

Folkhälsopolicyn 2013-2016 har skickats ut till nämndens ledamöter och 

ersättare.  

Äldrenämnden har i sitt remissyttrande 2013-05-15 pekat på följande. 

- Verka för delaktighet och inflytande genom återkommande 

brukarundersökningar om upplevd kvalitet. Delaktighet och inflytande för 

den äldre är sedan 2012 ett lagligt krav enligt Socialtjänstlagen. 

Verksamheten arbetar med det dels inom ramen för värdegrundsarbetet och 

dels genom individuella genomförandeplaner.                                  

- Mötesplatser finns, där den äldre kan äta, känna samvaro och delta i olika 

aktiviteter gemensamt med andra. Vissa av kommunens särskilda boenden 

anordnar gemensamma aktiviteter. Verka för ett ökat samarbete med andra 

aktörer, som pensionärsföreningar eller andra ideella föreningar och skapa 

mötesplatser för den äldre med hemtjänstinsatser på landsbygden samt 

upprätta fler Trygghetsboenden.                                                                                                                               

- Minska användning av tobak med regelbunden fokus genom att arbeta med 

förhållningsätt kring tobaksanvändning som gynnar rökarna, medarbetaren 

och framförallt vårdtagaren. 

- Skapa bättre villkor för ungdomar, erbjuda praktikplatser inom 

verksamheten för att skapa förutsättningar om försörjning och sysselsättning 

och på så vis även bidra till att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats. 

- Satsningen på Trygghetsboenden kan ge positiva effekter på de 

äldres välbefinnande. 

 

Äldreförvaltningen är positiv till policyns målområden inom 

verksamheten och beaktar det i det dagliga arbetet.  

 

Äldrenämndens presidium kommer att bjudas in till Folkhälsorådet. 
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Deltar i debatten 

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

(V), Agnetha Wildros (S), Ylva Olsson (SD), Tomas Lund (SD) och       

Laila Andersson (FP). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera information av folkhälsosamordnare Sofie 

Ceder till protokollet och att nämnden i sitt fortsatta arbete stödjer och 

utveckla generationsöverskridande åtgärder. 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(19) 
2015-03-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr 2015-000046 730 

Mål och resultatstyrning, information. 

 

Sammanfattning  

Utredare på kommunledningsförvaltningen Cecilia Birgersson informerar 

om mål och resultatstyrning inom kommunen. 

Resultatstyrning är en vidareutveckling av målstyrning med fokus på vad 

som ska åstadkommas, resultat. Här läggs kraft och betydelse vid att mäta 

vad som åstadkoms och lär av vad som fungerar och inte fungerar. 

Resultatbaserad styrning är  

- förändring av organisationskulturer 

- att lära sig att lära. 

- styra mot resultat. 

Utgår från att välja målområde (KF övergripande mål) och formulera detta. 

Därefter används en eller flera indikatorer som mäter vägen till slutmålet. 

Bestäm slutmålet. 

Indikatorer används för att göra målen mätbara och genom att följa dess 

utveckling får man en uppfattning om i vilken riktning det större systemet 

utvecklas. Indikatorer kräver orsakskoppling till målområdet. Ett mål kräver 

ibland flera indikatorer. 

När det gäller vision ska Ronneby vara en framgångskommun där 

befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett 

tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om 

invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha 

samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ skall bemötas 

med respekt och erbjudas god kommunal service, en attraktiv livsmiljö, ett 

levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall 

kännetecknas av valfrihet för den enskilde. Det ska finnas en trygg förskola 

och skola som förbereder våra barn för framtiden samt individanpassad 

omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som grunden för 

allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i 

samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett 

långsiktigt perspektiv så att vi bevarar dess värden till efterkommande 

generationer. Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att 

utvecklas till en jämställd och trygg framgångskommun.  

Nämndens mål kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.    
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Deltar i debatten 

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

och Ylva Olsson (SD). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 44 Dnr 2015-000047 730 

Redovisning och uppföljning av personalenheten om 
kollektivavtalets paragraf om delade turer i vården och 
hur det arbetats med att minimera de delade turerna.  

 

Sammanfattning  

Personalchef Jonas Jönsson redogör för kollektivavtalets 

protokollsanteckning om minimera delade turer i vården. Redovisningen är 

begärd under äldrenämnden 2015-02-25 § 40. 

I Ronneby kommun förekommer en låg andel delade turer i förhållande till 

övriga landet. Detta bland annat på grund av införd årsarbetstid. Under maj 

månad kommer personalen att få information och utbildning i ärendet.   

   

Deltar i debatten 

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

Lindis Olsson (S) och Agnetha Wildros (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 45 Dnr 2015-000050 730 

Information från It-enheten. 

 

Sammanfattning  

It-chef Leif Söderlund informerar och svarar på frågor om kommunens       

It-enhet.  

Alla tjänstemän och politiker som är registrerade i lönesystemet har en 

mejladress. För att komma åt denna behöver vederbörande ta kontakt med  

It-enheten. Offentligheten av mejl som är kopplade till kommunens 

ronneby.se adress diskuteras.  

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bo Johansson (S), Johannes Chen (KD) och                   

Ylva Olsson (SD).  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 46 Dnr 2015-000032 730 

LOV-arbetet. Lagen om valfrihet. 

 

Sammanfattning  

Josef Mösenbacher, utredare för LOV-arbetet, redogör i ärendet.                 

Vid Äldrenämndens sammanträde 2015-02-25 § 25 förelåg muntlig 

information om LOV-arbetet, Lagen om valfrihet, i hemtjänsten. 

Till dagens sammanträde har skickats ut reviderad handlingsplan för 

införande av LOV, förslag till genomförande av handlingsplan vid införandet 

av LOV och förutsättningar för implementering av LOV. 

Syftet med LOV är att öka valmöjligheterna för brukarna. Ökade 

valmöjligheter för brukarna och konkurrens mellan vårdgivare förväntas leda 

till ökad kvalitet och effektivitet i äldre - och handikappomsorg. Den 

ekonomiska ersättningen som leverantören ska få för att utföra tjänster som 

omfattas av LOV ska också framgå av förfrågningsunderlaget. Ersättningen i 

LOV är fastställt på förhand och leverantörer konkurrerar med kvalitet. 

För kommuner som har valfrihetssystem är det obligatoriskt att annonsera 

tjänsterna i en nationell databas. 

      

Deltar i debatten 

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

Lindis Olsson (S), Agnetha Wildros (S), Ylva Olsson (SD),                   

Tomas Lund (SD), Johannes Chen (KD) och Susanne Petersson (C). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet och 

återkomma i ärendet vid nästa sammanträde. 

________________ 
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§ 47 Dnr 2015-000031 730 

Anslagsförbrukning 2015. 

 

Sammanfattning  

Föreligge anslagsförbrukning t.o.m. februari 2015. 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redovisar utfallet som ligger på 15 % 

vilket följer prognosen. Det pågår ett hårt arbete med problem i hemtjänsten. 

Detta kan komma att visa sig i utfallet framöver. Kostnader för hjälpmedel 

har ökat.  

 

Deltar i debatten 

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

Tomas Lund (SD), Anders Lund (M), Ylva Olsson (SD),                         

Laila Andersson (FP) och Johannes Chen (KD). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 48 Dnr 2015-000048 730 

Teater för äldre. 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar om teater för äldre. 

Under hösten 2014 genomfördes en satsning på teater för äldre inom flera av 

våra särskilda boende. Konceptet byggde på att framapedagoger arbetade 

med personal och äldre tillsammans på en avdelning fördelat på ett antal 

tillfällen. 

Teater för äldre var mycket uppskattad, önskan finns därför om fortsättning. 

Teater för äldre och undertecknad har kommit överens om ett nytt koncept 

till samma kostnad för 2015.  

Kostnaden är totalt 200 tkr för 2015 och föreslås belasta verksamhet 828 

som är för kvalitet- och förbättringsarbete.   

    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ta i anspråk 200 tkr på verksamhet 828 för 

satsning på Teater för äldre 2015.   

Deltar i debatten 

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

Johannes Chen (KD). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ta i anspråk 200 tkr på verksamhet 828 för 

satsning på Teater för äldre 2015. 

________________ 
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§ 49 Dnr 2015-000013 730 

Aktuellt i verksamheten. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för aktuellt i verksamheten. 

 

- Bekymmer föreligger i hemtjänsten, vilket förmodligen kommer att synas i 

resultaten framöver. Äldreförvaltningen arbetar tillsammans med Kommunal 

för att lösa problemen. 

- Äldrechefen är inbjuden för att besöka Hallabro samhällsförening på 

måndag den 23 mars angående flyttning av hemtjänstgruppen i Hallabro till 

Backaryd. Diskussion om en samverkanslösning där distriktssköterskans 

lokaler skulle delas med hemtjänsten har misslyckats. 

- Kösituationen till särskilt boende är obefintlig.    

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 50 Dnr 2015-000014 730 

Information om kurser, konferenser m.m. 

 

Någon information eller redovisning från kurser elle konferenser har inte 

inkommit till dagens nämndsammanträde.     

________________ 
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§ 51 Dnr 2015-000015 730 

Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. 

a) Från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, beslut 2015-02-19 angående 

verksamhetstillsyn enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) i Ronneby 

kommun. 

b) Skrivelse 2015-02-26 från SPF Seniorerna Eringsboda/Tving angående 

boendet Björkliden, Eringsboda. 

c) Protokoll 2015-02-18 från Äldreomsorgens samverkansgrupp. 

d) Broschyr från Hemfixarna.  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 52 Dnr 2015-000016 730 

Delegationsbeslut. 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 28 februari 2015. 

Rapporter i personalärenden. 

Avskrivningar av fordringar efter dödsboanmälningar och bouppteckningar. 

    

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 53 Dnr 2015-000017 730 

Övriga frågor. 

 

- Ersättare Laila Andersson undrar om personer som behöver syrgas eller 

liknande kan få hjälp med detta på våra särskilda boenden.                                

Äldrechef Torill Skaar Magnusson svarar att den möjligheten finns. 

 

- Bo Johansson yrkar att nämnden få redovisning av internkontrollplan 2014. 

Äldrechefen återkommer i ärendet vid nämndens sammanträde i maj 2015. 

 

________________ 
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§54 Dnr 2015-000057 730 

Plan för budgetarbetet 2016, plan 2017-2018 

 

Sammanfattning  

Presenteras plan för budgetarbete 2016, plan 2017-2018 enligt följande. 

 Ett utkast till budgetförslag tas upp på äldrenämndens sammanträde i 

april för diskussion. 

 Ett preliminärt budgetförslag tas upp på äldrenämndens sammanträde 

i maj. 

 Ett slutgiltigt budgetförslag tas upp på äldrenämndens sammanträde i 

juni. 

 Ett av äldrenämnden beslutat budgetförslag ska lämnas till 

kommunledningsenheten senast den 30 juni. 

 

Förslag till beslut  

Äldrenämnden föreslås besluta att anta planen för budgetarbete 2016, plan 

2017-2018 enligt ovan. 

 

Deltar i debatten 

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

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anta planen för budgetarbete 2016,                  

plan 2017-2018 enligt ovan. 

 

______________ 

 

 


