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Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(18) 

Sammanträdesdatum 

2015-04-15 
 

 

  
 
Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 13.30 – 16.40 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Bo Johansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen tisdagen den 21 april 2015 kl 15.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 55-67 
 Inga-Lill Gliveson  

 Ordförande 

  

 Sune Håkansson  

 Justerare 

  

 Bo Johansson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2015-04-15  §§55-67 

Datum då anslaget sätts upp 2015-04-21 Datum då anslaget tas ned 2015-05-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Inga-Lill Gliveson  



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(18) 
2015-04-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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 (KD) 
Annette Rydell (S) 
Monika Lindqvist (S) 
Johnny Håkansson (S) 
Ally Karlsson (V) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Ylva Olsson (SD) 
Tomas Lund (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Laila Andersson (FP) 
Monia Svensson (RP) 
Ulla Samuelsson (C) 
Christer Åkesson (S) 
Lindis Olsson (S) 
Agnetha Wildros (S) 
Bodil Äikäs (SD) 

Tjänstemän Torill Skaar Magnusson, äldrechef 
Eva Bladh, MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 56 
Eva Robertsson, ekonom, §§ 61-62 
Elisabet Backström, utredningssamordnare 
Inga-Lill Gliveson, nämndsekreterare 
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Ärendelista 
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§ 56 Dnr 2015-000066 730 5 
Tandvård - munhygien, muntlig information. ...................................... 5 

§ 57 Dnr 2015-000049 730 7 
Kommunövergripande krishanteringsplan - Ledningsplan för allvarliga 
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§ 55 Dnr 2014-000178 730 

Öppnande av mötet och val av justeringsperson. 

 

Ordförande Sune Håkansson hälsar ledamöter och ersättare välkomna till 

dagens sammanträde. 

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

2:e vice ordförande Bo Johansson anmäler två ärenden att ta upp under 

punkten Övriga frågor. 

Till att justera dagens protokoll utses Bo Johansson. 

________________ 
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§ 56 Dnr 2015-000066 730 

Tandvård - munhygien, muntlig information. 

 

Sammanfattning  

Eva Bladh, medicinsk ansvarig sjuksköterska, informerar om munhygien och 

tandvård för äldre. 

Tandvårdsstöd kan ges till den som är sjuk, funktionshindrad eller har stort 

behov av personlig omvårdnad.  

Vid vissa typer av sjukdomstillstånd kan S-tandvård, kortvarig 

sjukdomsbehandling, fås med hälso- och sjukvårdstaxa. Det gäller bara viss 

vård, under en kortare tid och efter prövning. 

F-tandvård, långvarig sjukdomsbehandling, gäller för dem som har stora 

svårigheter att sköta munhygienen på grund av nedsatt funktion till följd av 

vissa diagnoser. Läkarintyg krävs och lämnas till tandvårdsenheten för 

bedömning. Om bedömningen ger rätt till F-tandvård erhålles ett blått 

tandvårdskort som ger dig rätt till bastandvård med hälso- och 

sjukvårdstaxa. 

N-tandvård, nödvändig tandvård, gäller vissa äldre och funktionshindrade 

personer som har ett stort och långvarigt behov av hjälp med personlig 

omvårdnad. Din kommunsjuksköterska, distriktssköterska eller 

biståndshandläggare kan bedöma om du tillhör denna grupp och utfärdar ett 

grönt tandvårdskort som ger dig rätt till nödvändig tandvård med hälso- 

och sjukvårdstaxa. Tillsammans med det gröna tandvårdskortet ges en fråga 

om att göra en munhälsobedömning. Möjlighet finns att få besök av en 

tandhygienist i det ordinära boendet. Undersökningen är kostnadsfri. 

Tandhygienisten kan även utbilda de personer som hjälper den äldre eller 

funktionshindrade och även den är kostnadsfri. 

Särskilt tandvårdsbidrag, STB, gäller för särskilda sjukdomar enligt 

förteckning och utgår med ett bidrag på högst 600 kr per halvår. STB gäller 

enbart förebyggande åtgärder för att du ska kunna behålla en god tandhälsa. 

Mer information kan ges av tandvårdsförvaltningen.    

   

Deltar i debatten 

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

Monia Svensson (RP) och Lindis Olsson (S). 
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Beslut 

Ordföranden tackar Eva Bladh för informationen och noterar densamma till 

protokollet. 

________________ 
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§ 57 Dnr 2015-000049 730 

Kommunövergripande krishanteringsplan - 
Ledningsplan för allvarliga och extraordinära 
händelser. 

 

Sammanfattning  

Från Kommunledningsförvaltningen har inkommit förslag på 

krishanteringsplan – Ledningsplan för allvarliga och extra ordinära 

händelser. 

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska alla kommuner 

ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Ronneby kommun 

har reviderat den kommunövergripande krishanteringplanen - Ledningsplan 

för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun. Planen har 

skickats på remiss och efter sammanställda svar har den reviderats.  

Äldreförvaltningen ställer sig bakom den föreslagna krishanteringsplanen. 

    

Förslag till beslut 

 Äldrenämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget till 

krishanteringsplan.   

 

Deltar i debatten 

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

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till krishanteringsplan.   

Äldreförvaltningen återkommer med krishanteringsplan för Äldreomsorgen 

vid sammanträde i november 2015.                                             

________________ 

Exp:    

Kommunstyrelsen 
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§ 58 Dnr 2015-000058 730 

Val av representanter från kommunala nämnder och 
bolag till referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby 
kommun. 

 

Sammanfattning  

Från Kommunledningsförvaltningen har 2015-03-25 inkommit erbjudande 

om att utse representanter för barns rättigheter i Ronneby.  

Under tidigare mandatperiod har en referensgrupp med representanter från 

kommunala nämnder och bolag påbörjat arbetet med att integrera ett 

barnrättsperspektiv i kommunala verksamheter samt att Barnkonventionen 

beaktas i kommunala beslutsprocesser. 

Äldrenämnden har tidigare inte haft någon representant i referensgruppen.    

I samband med skatteväxlingen av hemsjukvården 2013 ingår även sjukvård 

av barn i verksamheten, dock inte i den utsträckningen att  

Äldreförvaltningen anser att en representant till referensgruppen behöver 

utses.    

 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ta ovanstående synpunkt till protokollet 

och överlämna detsamma till Kommunstyrelsen.    

   

Deltar i debatten 

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

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ta ovanstående synpunkt till protokollet och 

överlämna detsamma till Kommunstyrelsen.    

________________ 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 59 Dnr 2015-000067 730 

Tillsättande av arbetsutskott. 

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har någon gång delegerat beslut i någon fråga till presidiet. 

Detta synes vara formellt felaktigt. I stället bör ett Arbetsutskott tillsättas, 

förslagsvis bestående av presidiet. Några extra kostnader bedöms inte 

uppstå. 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden utser ett arbetsutskott för tiden fram t.o.m. 2018. 

Till ordförande utses Sune Håkansson, vice ordförande Anders Lund och    

2:e vice ordförande Bo Johansson. 

   

Deltar i debatten 

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

och Ylva Olsson (SD). 

Ledamot Ylva Olsson (SD) vill ha antecknat till protokollet att 

Sverigedemokraterna känner sig utanför vad gäller arbetsgrupper och 

liknande. 

 

Beslut 

Äldrenämnden utser ett arbetsutskott för tiden fram t.o.m. 2018. 

Till ordförande utses Sune Håkansson, vice ordförande Anders Lund och   

2:e vice ordförande Bo Johansson. 

 

________________ 

 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(18) 
2015-04-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2015-000063 730 

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

 

Sammanfattning 

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut enligt       

4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen, första kvartalet, 

att rapportera till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).    

 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka för vidare 

beredning till Kommunstyrelsen. 

    

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet och skicka för 

vidare beredning till Kommunstyrelsen. 

________________ 

 

Exp: 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 

Revisionen 

Kommunstyrelsen 
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§ 61 Dnr 2015-000031 730 

Anslagsförbrukning 2015. 

 

Sammanfattning  

Föreligger anslagsförbrukning t.o.m. mars månad 2015. 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson redovisar 

utfallet som ligger på 24 % och innebär en budget i balans.  

Ekonom Eva Robertsson begär en omdisponering av internbudget. 

    

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet och 

omdisponera i internbudgeten på kapitalkostnad från verksamhet                  

510 (särskilt boende) till verksamheterna 511 (HSL) och 520 (Rehab)      

med 8 tkr. 

________________ 
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§ 62 Dnr 2015-000057 730 

Budget 2016, plan 2017-2018, diskussioner. 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson redogör för 

förslag, i form av bildspel, som kan påverka budgeten 2016 och framåt.  

Diskussioner i ärendet föreligger.  

    

Deltar i debatten 

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

Anders Lund (M), Bodil Äikas (SD), Monia Svensson (RP),                  

Tomas Lund (SD) och Sylvia Edwinsson (MP). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen och diskussionerna till 

protokollet. 

________________ 
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§ 63 Dnr 2015-000013 730 

Aktuellt i verksamheten. 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för aktuellt i verksamheten. 

- Klagomål har inkommit från anhörig om bl.a. illa skötta fötter vilket lett till 

en Lex Sarah-anmälan. Fanns inte dokumenterat, så därför har utbildning  

givits till personalen om hur dokumentationen ska skötas.  

- Två Lex Sarah-anmälningar har gjorts då svinn av medicin föreligger på 

servicehusen Olsgården och Ålycke. 

- Hyreskontrakt har tecknats med privat hyresvärd för hemtjänstlokal i 

Hallabro. 

- Äldrenämnden har tidigare fattat beslut om att införa digitala nycklar i 

hemtjänsten. Karlshamns kommun är intresserade att vara med i 

upphandlingen med start 2016. Äldreförvaltningen återkommer i ärendet. 

- Diskussioner föreligger om gemensam satsning av språkutbildning för 

nyanlända personer för att få utländsk arbetskraft i vården. 

 

 

Beslut 

Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 64 Dnr 2015-000014 730 

Information om kurser, konferenser m.m. 

 

Sammanfattning  

Från Länsstyrelsen har inkommit inbjudan till informationskväll för politiker 

om mottagande och etablering av nyanlända vuxna och ensamkommande 

barn i Blekinge län ”Fokus Framtid 2015” torsdagen den 21 maj 2015 kl. 

18.00 – 21.00 på Ronneby Brunn.    

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att låta nämndens ledamöter och ersättare bevista 

informationskvällen med arvode. Anmälan sker till sekreteraren innan       

den 8 maj. 

________________ 
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§ 65 Dnr 2015-000015 730 

Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. 

 

a) Från Kommunfullmäktige 

    § 21/2015 Justering av författningssamling, avgifter inom 

    äldreomsorgen. 

    § 80/2015 Äldrenämndens begäran om ny detaljplan för  

    Lindebo-området. 

    § 81/2015 Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej  

    verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f  

    socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2014. 

 

b) Skrivelse från Samhällsföreningarna i Hallabro, Öljehult,   

    Belganet och Backaryd. 

 

c) Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2015-03-04. 

 

d) Protokoll från Äldreomsorgens samverkansgrupp  

    2015-03-11.        

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 66 Dnr 2015-000016 730 

Delegationsbeslut. 

 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 31 mars 2015. 

Rapporter i personalärenden. 

Avskrivningar av fordringar efter dödsboanmälningar och bouppteckningar. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 67 Dnr 2015-000017 730 

Övriga frågor. 

 

Ersättaren Laila Andersson (FP) lyfter följande ärenden. 

- Kan ”nyanlända” personer följa med Röda Korset när de gå ut med 

vårdtagare från servicehus och liknande? Hur gäller försäkringar om något 

skulle inträffa? Äldreförvaltningen återkommer i ärendet. 

- Som avtalat anlände sex SPF-medlemmar för att gå ut med rullstolsbundna 

på Vidablick. Endast fyra vårdtagare väntade på att få komma ut i friska 

luften. 

 

Ersättare Lindis Olsson (S) undrar det är tillräckligt med vikarier i 

äldreomsorgen.  

   

Yrkande 1 

2:e vice ordförande Bo Johansson yrkar på att Äldrenämnden beslutar att 

Äldreförvaltningen i år ska presentera en redovisning av kommunens kvalitet 

i korthet 2014. 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar avslag, då beslutet är onödigt. 

Äldrenämnden kommer likväl att få önskad redovisning. 

Beslut 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden 

beslutat enligt Bo Johanssons yrkande. 

 

Yrkande 2 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar att Äldrenämnden under året får 

en redovisning från Tekniska förvaltningen, angående kvalitetsundersökning 

om kost, i likhet med den som givits på Kommunstyrelsens sammanträde.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar enligt yrkandet. 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) önskar att Äldrenämnden skjuter på 

extra sammanträdet den 20 april. Ordföranden meddelar att sammanträdet 

inte flyttas. 
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Tack 

Nämndsekreterare Inga-Lill Gliveson kommer att gå i pension den 1 juni 

2015. Ordförande Sune Håkansson (RP) riktade Äldrenämndens tack till 

Inga-Lill för den förplägnad som hon bjöd på, sannolikt med anledning av  

att det här var hennes sista ordinarie sammanträde före pensioneringen.          

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) instämde och påminde Inga-Lill om  

de många åren i kommunens tjänst, bland annat under tiden i Socialnämnden                 

och Omsorgsnämnden. 

 

________________ 

 


