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§ 105 Dnr 2015-000094 730 

Val av justeringsperson och öppnande av mötet 

Tomas Lund (SD) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 106 Dnr 2015-000054 730 

Revisionsgranskning av biståndsbedömningen av 
Ernst & Young AB 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen besvarar de två rekommendationerna revisionsbyrån EY 

lämnar i sin rapport angående biståndsbedömning i Ronneby kommun. EY 

lämnar rekommendationer att se över rutiner gällande förenklad 

biståndsbedömning och skärpa den interna kontrollen av uppföljningar på 

biståndsbeslut.  

Förslag till beslut 

a) Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att: Återkalla beslutet 

om serviceinsatser enligt § 216 (2011/175). 

b) Ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

och Tomas Lund (SD) 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall för äldreförvaltningens 

förslag. 

Bo Johansson (S) yrkar på återremiss till äldreförvaltningen.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller om det ska återemitteras och finner att äldrenämnden 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

Nej-röst för återremiss i enlighet med Bo Johanssons (S) yrkande.  
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Omröstningsresultat 

Ja Nej 

Sune Håkansson (RP)   x 

Anders Lund (M)   x 

Ingrid Carlsson (M)  x 

Susanne Petersson (C)  x 

Johannes Chen (KD)  x   

Bo Johansson (S)   x 

Annette Rydell (S)   x 

Lindis Olsson (S)   x 

Johnny Håkansson (S)   x 

Sylvia Edwinsson (FP)   x 

Ally Karlsson (V)   x 

Ylva Olsson (SD)  x  

Tomas Lund (SD)  x 

 

Med omröstningsresultatet sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster beslutar 

äldrenämnden att ärendet ska avgöras idag.  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att återkalla beslutet om serviceinsatser enligt § 216 

(2011/175), samt ta informationen till protokollet.  

 

Reservation 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig till 

förmån för Bo Johanssons (S) yrkande.  

________________ 

Exp: Kommunfullmäktige 
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§ 107 Dnr 2015-000149 730 

Nya taxor 2015 

Sammanfattning  

Idag har Ronneby kommun tre taxenivåer för hemtjänstavgift, fyra om 

timtaxan räknas med. Kritiken är delvis att systemet är, i viss mening, 

orättvist. Det förekommer att vårdtagare i nivå 1 har hjälp avsevärt fler 

timmar än en vårdtagare i nivå 2, men trots det har vårdtagaren i nivå 2 en 

högre avgift. 

Äldreförvaltningen föreslår att nivåindelningen för hemtjänstavgiften 

avskaffas och att timtaxa inrättas. 

Timtaxan ska vara 0,5 % av prisbasbeloppet, vilket är ca 222 kronor/ timme. 

Taxan ska vara högst 80 % av avgiftsutrymmet, 

Maxtavgiften är under 2015 1780 kronor/ månad vilket är 4 procent av 

prisbasbeloppet. Detta finns reglerat i Socialtjänstlagen, 8 kapitlet 5§. 

Förslag finns om att maxavgiften ska höjas med ca 220 kronor/månad. 

Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44 300 kronor, dvs en sänkning med 

200 kronor.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

 

a) Nivåindelningen avskaffas. 

b) För insatser är avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet, ca 222 

kronor/timme. 

c) Avgift tas ut med 80 % av avgiftsutrymmet upp till maxavgiften, 

enligt Socialtjänstlagen. 

d) Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor. 

e) Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet. 

f) I övrigt behålls nuvarande regler. 
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Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Anders Lund (M), Sune Håkansson (RP), Tomas Lund 

(SD), Bo Johansson (S), Ylva Olsson (SD), Johannes Chen (KD) och Lindis 

Olsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar med instämmande av ledamoten 

Anders Lund (M) bifall till äldreförvaltningens förslag till beslut. 

Bo Johansson (S) yrkar med bifall av Ylva Olsson (SD), Johannes Chen 

(KD), Ally Karlsson (V) och Sylvia Edwinsson (MP) ändringsförslag enligt 

nedan; 

Punkt a): Nivåindelningen behålls 

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på eget och Anders 

Lunds (M) yrkande om bifall till förslag till beslut och Bo Johanssons (S) 

ändringsförslag och finner att äldrenämnden beslutar att bifalla Bo 

Johanssons (S) ändringsförslag om att dagens nivåindelning behålls. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att; 

a) Nivåindelningen behålls 

b) För insatser är avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet, ca 222 

kronor/timme, (oförändrat). 

c) Avgift tas ut med 80 % av avgiftsutrymmet upp till maxavgiften, 

enligt Socialtjänstlagen, dock högst 4 procent av prisbasbeloppet per 

månad, (oförändrat).  

d) Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor. 

e) Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet. 

f) I övrigt behålls nuvarande regler. 

 

Reservation 

Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Ingrid Carlsson (M), Susanne 

Petersson (C) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp: Kommunfullmäktige och Kommunala Pensionärsrådet 
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§ 108 Dnr 2015-000150 739 

Återremiss privata pensionsförsäkringar 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige återremitterade enligt § 21, diarienummer 2014-000551 

frågan om privata pensionsförsäkringar ska medföra ett högre 

förbehållsbelopp. 

Frågeställningen är intressant för hemtjänsttagare med privat 

pensionsförsäkring och som betalar avgift. Dock inte för dem som ändå 

skulle haft maxtaxa.  

Den troligaste kombinationen är vårdtagare, som har pensionsförsäkring, 

men som även vid ett förhöjt förbehållsbelopp skulle betala maxavgift. 

Uppskattningsvis skulle högst 10 vårdtagare beröras, dvs. de skulle få sänkt 

avgift. 

Äldreförvaltningen kan inte, med nuvarande information, utreda 

frågeställningen mer exakt. Äldreförvaltningen skulle behöva ta in 

självdeklarationerna för dem, som idag valt att inte skicka in dessa. 

Vårdtagaren kan välja att betala den högsta avgiften.  

Förslag till beslut 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden föreslå Kommunfullmäktige att 

tills vidare inte förslå att personer med privat pensionsförsäkring får ett 

högre förbehållsbelopp.  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att tills vidare inte 

föreslå att personer med privat pensionsförsäkring får ett högre 

förbehållsbelopp. 

________________ 

Exp: Kommunfullmäktige 
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§ 109 Dnr 2015-000090 730 

Valfrihet när det gäller delade turer - återremiss 

Sammanfattning  

Återremissen angående Sverigedemokraternas motion om valfrihet när det 

gäller delade turer handlar om att beräkna kostnaderna för att anställa 

personal om de arbetar varannan helg utan delade turer. Som exempel tas 

Kallinge, med hemtjänst och särskilt boende. Exemplet utgår från det 

omsorgsbehov som fanns i verksamheten i maj månad. För att täcka detta 

hade 14 årsarbetare behövts vilket skulle ge en årlig kostnad på 7 112tkr för 

Kallingeområdet.  

Exemplet representerar ca en fjärdedel av verksamheten. Totalt för hela 

förvaltningen skulle det ge en kostnad på 28 448 tkr. 

Detta är en ögonblicksbild som kan ge en fingervisning om hur stort 

anställningsbehovet skulle bli inom verksamheten för att de anställda ska 

kunna arbeta varannan helg utan delade turer.  

I övrigt kommer årsarbetstiden att utredas under hösten av 

verksamhetschefen för verkställighet och utförande.  Detta för att komma 

tillrätta med hur verksamheten använder sig av vikarier, skapa större 

kontinuitet samt säkerställa utbildningsnivån på personalen. Detta kan även 

komma att påverka helgtjänstgöringen positivt.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden anser härmed remissen på motionen om valfrihet kring 

delade turer vara besvarad.  

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP), Ylva Olsson 

(SD) och Agneta Wildros (S) 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att remissen på motionen om valfrihet kring delade 

turer är besvarad, samt att äldreförvaltningen under hösten utreder frågan 

och presenterar utredningen för äldrenämnden senast i januari 2016.  

________________ 

Exp: Kommunfullmäktige 
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§ 110 Dnr 2015-000104 730 

Grönstrukturplan 

Sammanfattning  

Grönstrukturplanen syftar till att säkerställa att dagens och framtidens 

ronnebybor får tillgång till gröna och rekreativa miljöer med livskraftiga 

ekosystem. Planen är en beskrivning av Ronneby kommuns landskap och 

naturmiljö samt de karaktärsdrag som utgör bygdens identitet. Den har till 

stor del tagits fram genom medborgardialog. Samhällsföreningar, föreningar, 

företag och organisationer har bidragit med information och kunskap. Även 

förskolor, skolor och särskilda boenden har lämnat information. Från 

Äldreförvaltningen har det suttit med en representant i arbetsgruppen. 

Grönstrukturplanen ska kunna användas inom olika områden. Det kan vara 

ett underlag för beslut, ex vid planering och förändringar i utemiljön såväl 

som inspirationsdokument. 

Grönstrukturplanen är uppdelad i olika tematiska fördjupningar. En av dessa 

fördjupningar behandlar ämnet rekreation och hälsa. Denna tematiska 

fördjupning ger vägledning i hur det är möjligt att skapa grönområden som 

inbjuder till fysisk aktivitet och sociala sammanhang. Gruppen äldre 

behandlas i ett särskilt avsnitt. Här beskrivs bland annat vikten av att skapa 

utemiljö och grönområden som är trygga, tillgängliga och orienterbara. Detta 

för att förbättra möjligheterna till fysisk aktivitet för att minska ohälsa bland 

äldre. Att anlägga boenden som ligger nära parker ökar möjligheten för 

äldres utevistelse. Även grönska som syns från bostaden är viktig. Att vila 

ögonen på grönska och växter upplevs som rofullt och avstressande.  Riktade 

insatser på utemiljön gör att det går att förskjuta gränsen när den enskilde 

blir beroende av hjälp.  

Det kan vara viktigt vid ombyggnationer och nybyggnationer att kunna ta 

hjälp av vägledningen som grönstrukturplanen ger vid planering av 

utemiljön. 

Under arbetes gång med att ta fram grönstrukturplanen gjordes en kortfattad 

undersökning av utemiljön på vissa av äldreförvaltningens särskilda 

boenden. Responsen var övergripande positiv. De äldre som bor på boendena 

upplever att de har en trevlig utemiljö som är anpassad efter deras behov.  

 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden ställer sig bakom grönstrukturplanen.  
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Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Laila Andersson (FP), Tomas Lund (SD), Bo Johansson 

(S), Bodil Äikas (SD) och Sylvia Edwinsson (MP). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom grönstrukturplanen.  
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§ 111 Dnr 2015-000151 739 

Kostnadskalkyl ombyggnation av Ålycke 

Sammanfattning  

I den långsiktiga boendeplaneringen ingår en omfattande renovering av 

Ålycke. Ombyggnationen behöver sättas i gång snarast. Bostadsbolaget har 

tagit fram ett förslag till ombyggnation. Kostnaderna som redovisas för 

ombyggnationen är preliminära och kan komma att kompletteras med 

underlag från Ronnebyhus.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att överlämna till Kommunfullmäktige att ställa sig 

bakom investeringen och tillskjuta medel för ökade driftskostnader för 

ombyggnationen.  

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP) och Ylva 

Olsson (SD)   

    

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 112 Dnr 2015-000148 730 

IT strategi och Hållbar IT 

Sammanfattning  

IT strategi och Hållbar IT är två övergripande dokument som ska bidra till 

att öka nyttan med IT verksamheten inom kommunen.  

Målet med IT strategin är att stödja Ronneby kommuns övergripande mål 

och vision, likrikta IT- utvecklingsarbetet och skapa en tydlig prioriterad 

agenda för IT.  De prioriterade områdena som beskrivs är relevanta för 

utveckling.  

Hållbar IT syftar till att bidra till att uppfylla miljömålen som är satta. Till 

Hållbar IT har det specificerats aktiviteter som ska bidra till 

måluppfyllandet. För Äldreförvaltningens del är dessa att införa digitala 

nycklar i hemtjänsten för att minska resande och införa ruttoptimering för 

bättre planering av resor i hemtjänsten. Detta är två relevanta aktiviteter som 

förvaltningen arbetar med för att införa och utveckla. Digitala nycklar 

kommer att upphandlas under hösten 2015. Ruttoptimering är ett 

kontinuerligt arbete med att effektivisera det dagliga arbetet och minska 

körsträckor och därigenom miljöpåverkan.  

I övrigt anser Äldreförvaltningen att det strategiska arbetet med IT kring 

tekniska frågor och lösningar är av yttersta vikt. Äldreförvaltningen står 

inför en tid då teknik kommer att vara en allt större del av vardagens arbete. 

Att då ha ett nära samarbete med IT kommer att vara väsentligt för att få till 

bra lösningar och samtidigt hålla en god ekonomi och bevara miljön.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom IT strategin och Hållbar IT.  

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Tomas Lund (SD), Ylva Olsson (SD) och Bo Johansson 

(S). 

      

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom IT strategin och Hållbar IT. 

________________ 

Exp: Kommunfullmäktige 
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§ 113 Dnr 2015-000145 739 

eHälsa/Teknik 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen står inför en teknikutveckling. Tekniska lösningar kan 

användas inom en mängd områden inom verksamheten för att effektivisera 

och kvalitetssäkra arbetet till gagn för vårdtagaren och anställda. 

För att få en samlad bild av behov, önskemål och användningsområden 

planerar Äldreförvaltningen att genomföra en medborgardialog under hösten 

2015. Samtidigt kommer förvaltningens personal att besvara frågor kring hur 

de ser på teknikanvändandet och vad som skulle kunna vara verkningsfullt i 

det dagliga arbetet. Detta kommer att bilda ett underlag för förvaltningen att 

arbeta utifrån. Både vilken teknik som ska införas och i vilken ordning. 

Upphandlingen för detta kommer att riktas in på en helhetslösning i form av 

ett it- system. Systemet ska hålla ihop de enskilda tekniska lösningarna så att 

allt fungerar tillsammans.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Bo Johansson (S), Sylvia Edwinsson (MP) och Ylva 

Olsson (SD). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 114 Dnr 2015-000147 730 

Stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 

 

Sammanfattning  

Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares 

verksamhet rekvirera medel enligt i fördelningsnyckeln i regeringsbeslutet. 

För Ronnebys del innebär detta 6 927tkr för åren 2016, 2017 och 2018 samt 

hälften för innevarande år. 

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av 

kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre med syfte att skapa 

ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Medlen ska inte användas för att 

täcka en ökad volymhöjning utan till att stärka kvalitén i verksamheten. 

Stimulansmedlen bör enligt socialstyrelsen användas för vårdbiträden, 

undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister 

samt arbetsledare på verksamhetsnivå.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås att ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Ylva Olsson (SD), Bo Johansson (S), Agnetha Wildros 

(S) och Ally Karlsson (V).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet, samt att 

användning av medel för åren 2016, 2017 och 2018 diskuteras i nämnden. 

________________ 
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§ 115 Dnr 2015-000032 730 

Återremiss LOV från Kommunfullmäktige 20150617 

 

Sammanfattning  

Underlaget för beslut om LOV återremitteras för vidare hantering. 

Enligt kommunallagen från 1 januari 2015 ska det av kommunfullmäktige 

för varje mandatperiod antas ett program med mål och riktlinjer för 

verksamheter som utförs av privata utförare. Detta är då ingen enskild 

uppgift för Äldreförvaltningen.  

I övrigt kvarhåller Äldrenämnden den tidigare utredningen och 

kostnadsbilden.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom svaret på återremissen och 

skicka den för beslut i Kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall för äldreförvaltningens 

förslag. 

Bo Johansson (S) yrkar på återremiss till äldreförvaltningen.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller om det ska återemitteras och finner att äldrenämnden 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

Nej-röst för återremiss i enlighet med Bo Johanssons (S) yrkande. 
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Omröstningsresultat 

Ja Nej 

Sune Håkansson (RP)   x 

Anders Lund (M)   x 

Ingrid Carlsson (M)  x 

Susanne Petersson (C)  x 

Johannes Chen (KD)  x   

Bo Johansson (S)   x 

Annette Rydell (S)   x 

Lindis Olsson (S)   x 

Johnny Håkansson (S)   x 

Sylvia Edwinsson (FP)   x 

Ally Karlsson (V)   x 

Ylva Olsson (SD)  x  

Tomas Lund (SD)  x 

 

Med omröstningsresultatet sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster beslutar 

äldrenämnden att ärendet ska avgöras idag.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom svaret på återremissen och 

skicka den för beslut i Kommunfullmäktige 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 116 Dnr 2015-000146 739 

Ändrad mötestid för Äldrenämnden i oktober 

 

Sammanfattning  

I och med resan till Äldreomsorgsdagarna den 14 oktober behöver 

Äldrenämndens sammanträdestid för nämnda dag flyttas. Förslag är att mötet 

öppnas kl 8.30 och avslutas senast kl 14.00.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att äldrenämndens sammanträde öppnas 08.30 och 

avslutas senast kl.14.00.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att äldrenämndens sammanträde öppnas 08.30 och 

avslutas senast kl.14.00.  

________________ 
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§ 117 Dnr 2015-000031 730 

Anslagsförbrukning 2015 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson redogör för 

anslagsförbrukning för juli månad 2015.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Bo Johansson (S) 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redogörelsen till protokollet. 

________________ 
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§ 118 Dnr 2015-000063 730 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

två att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka för vidare 

beredning till kommunstyrelsen.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar ta informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 119 Dnr 2015-000013 730 

Aktuellt i verksamheten 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för aktuellt i verksamheten. 

 Arbetet med Trygg integration har stor framgång. 

 Köerna till de särskilda boenden är korta.  

 Det har förekommit stölder av narkotika under sommaren. Någon 

skyldig finns inte i dagsläget. Ett nytt system gör det dock enklare att 

identifiera vilka personer som har haft tillgång till relevanta nycklar. 

 Fyra övergrepp mot äldre har inträffat under sommaren. En misstänkt 

person är avstängd och en utredning pågår. Lex Sara anmälningar är 

gjorda. 

 En stöld har rapporterats och en person har fått sluta till följd av 

detta. 

 Ett kommittédirektiv presenterades. Det är en nationell kvalitetsplan 

för äldreomsorgen med syftet att med långsiktiga insatser inom 

strategiska viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den 

framtida äldreomsorgen. 

 

Susanne Petersson (C) och Laila Andersson (FP) yttrar sig angående den 

upplevda låga kvaliteten på mat som serveras inom äldreomsorgen. 

Situationen på Vidablick uppfattas som allvarlig då det rapporterats om låg 

kvalitet på maten, motsättningar mellan restaurang och kök och andra 

personalproblem. 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson svarar att en del av kritiken beror på 

sjukskrivna kockar, svårt att rekrytera kompetent vikariepersonal samt ny 

matsedel. 

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Johannes Chen (KD), Agnetha Wildros (S), Annette 

Rydell (S), Ylva Olsson (SD), Laila Andersson (FP) och Susanne Petersson 

(C). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

_______________ 
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§ 120 Dnr 2015-000014 730 

Information om kurser, konferenser m.m 

Laila Andersson (FP) informerade om två föreläsningar som nämnden var 

inbjudna till. Den ena föreläsningen handlade om Alzheimers och den andra 

om privat omsorgsboende. 

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Ylva Olsson (SD), Bo Johansson (S) och Laila 

Andersson (FP). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar ta informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 121 Dnr 2015-000015 730 

Skrivelser, cirkulär m.m 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande skrivelser, protokoll, cirkulär m.m.  

a) Begäran om redovisning från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

 

b) Meddelande om inspektion från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

 

c) Meddelande om beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

 

d) Uppsägning av Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell 

patientöversikt (NPÖ). 

 

e) Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2015-06-03 

 

f) Protokoll från Äldreomsorgens samverkansgrupp 2015-05-13 och 2015-

06-10.  

 

g) Utvärdering av Teater för äldre. 

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Johannes Chen (KD) samt Bo Johansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar ta informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 122 Dnr 2015-000016 730 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 30 juni 2015 och 1 – 31 

juli 2015. 

Attestantlista för semestervikarier 2015.  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar ta informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 123 Dnr 2015-000017 730 

Övriga frågor 

 Susanne Peterson (C) frågar när resan till Stockholm äger rum. Sune 

Håkansson svarar att avresan är den 14 oktober kl. 14.30. 

Sammanträdestiden för nämnden den 14 oktober är därför ändrad. 

Mötet öppnas kl. 08.30 och avslutas senast kl. 14.00.  

________________ 


