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Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Bo Johansson (S)

Justeringens plats och tid
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Sekreterare
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Joakim Karlsson
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Sune Håkansson (RP)
Justerare

Bo Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
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Joakim Karlsson
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Äldrenämnden

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)
Johnny Håkansson (S)
Ylva Olsson (SD)
Tomas Lund (SD)

Tjänstgörande ersättare

Börje Johansson (S)
Christer Åkesson (S)
Lindis Ohlsson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Gustav Glans (M)
Ulla Samuelsson (C)
Laila Andersson (FP)
Monia Svensson (RP)

Tjänstemän

Torill Skaar Magnusson
Elisabet Backström § 151
Rebecca Welander § 154

Övriga

Tina Walter, ordförande Kommunal Sydost § 154
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Äldrenämnden

§ 145

Dnr 2015-000094 730

Val av justeringsperson och öppnande av mötet
Sammanfattning
Bo Johansson (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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Äldrenämnden

§ 146

Dnr 2015-000180 739

Remiss, angående förslag om Egenvårdshjälpmedel
Sammanfattning
Anledningen till översyn av hjälpmedelsavgifter beror till stor del på den
kommunalisering av Hemsjukvård som genomfördes 2013-01-01. Inför
kommunaliseringen tillsattes en arbetsgrupp inom landstinget i uppdrag att
framarbeta ett förslag inom vilka hjälpmedel som skulle tolkas in som
egenvårdshjälpmedel. Vid övergång av Hemsjukvården så önskade
kommunerna i länet arbeta fram ett nytt förslag eftersom den nya
huvudmannen inte hade deltagit i det tidigare uppdraget. Av tidsbrist och
svårigheter att driva frågan igen har ärendet blivit fördröjt och har som mål
att färdigställas under 2015.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Bo Johansson (S), Anders Lund (M), Laila Andersson (FP),
Ylva Olsson (SD) samt Susanne Petersson (C).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Samverkansnämnden i Blekinge
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Äldrenämnden

§ 147

Dnr 2015-000182 739

Remiss, angående revidering av Hjälpmedelhandboken
Sammanfattning
Det kommer att ske en revidering av hjälpmedelshandboken årligen.
Samverkansnämnden i Blekinge beslutade 2015-09-04, § 49 att anta den
förslagna förändringen av hjälpmedelhandboken samt att sända ärendet
vidare för behandling av respektive kommunal huvudman.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Lund (M), Bo Johansson (S) samt Laila Andersson
(FP)
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Samverkansnämnden i Blekinge
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Äldrenämnden

§ 148

Dnr 2015-000179 739

Remiss, Motion angående möjligheten till ett
gemensamt julbord för alla nämnder inom kommunen
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med ett förslag om ett
gemensamt julbord för alla nämnder inom kommunen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar ställa sig bakom förslaget om ett gemensamt julbord.
Deltar i debatten
I debatten deltar Ylva Olsson (SD), Bo Johansson (S), Tomas Lund (SD),
Annette Rydell (S), Laila Andersson (FP), Anders Lund (M) samt Sune
Håkansson (RP).
Yrkanden
Bo Johansson (S) m.fl. yrkar avslag på motionen.
Sune Håkansson (RP) och Anders Lund (M) yrkar bifall till
äldreförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer framförda yrkanden mot varandra
och finner att äldrenämnden bifaller äldreförvaltningens förslag.
Beslut
Äldrenämnden beslutar ställa sig bakom förslaget om ett gemensamt julbord.
________________
Exp: Kommunstyrelsen
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Äldrenämnden

§ 149

Dnr 2015-000186 739

Yttrande, konstnärlig utsmyckning
Sammanfattning
I kommunfullmäktige 2015-08-27, § 204 beslutades att:
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med
kommunens förvaltningar och bolag att djupare utreda frågan om en
rekommendation att anslå 1 % av byggkostnaden för konstnärlig
utsmyckning. Utredningen bör utifrån framkomna synpunkter resultera i ett
konkret förslag avseende organisation och ansvar, omfattning (kommun eller
kommunkoncern), kriterier för när rekommendationen ska gälla mm.
Äldreförvaltningen vill påtala vikten av att främja de lokala konstnärerna vid
planering och beslut om konstnärlig utsmyckning.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar ställa sig bakom förslaget från kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att beslutformuleringen ska vara att
äldrenämnden beslutar ställa sig bakom rekommendationen att anslå 1 % av
byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att äldrenämnden bifallit detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar ställa sig bakom rekommendationen att anslå 1 % av
byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning.
________________
Exp: Kommunstyrelsen
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Äldrenämnden

§ 150

Dnr 2015-000063 730

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal
tre att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet och skicka för
vidare beredning i kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP).
Beslut
Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet och skicka för
vidare beredning i kommunstyrelsen.
________________
Exp: Kommunstyrelsen
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Äldrenämnden

§ 151

Dnr 2015-000145 739

eHälsa/Teknik
Sammanfattning
Arbetet med teknikutvecklingen inom förvaltningen fortskrider. Studiebesök
har genomförts i olika kommuner, bla Kalmar och Nybro för att se hur
teknikanvändandet där ser ut. Studiebesöken har även gett information inför
en planerad organisationsutveckling där teknikenheten kan komma att
kompetensförstärkas samt flyttas i organisationsstrukturen. Förvaltningen
samarbetar med IT-enheten samt upphandlingsenheten.
Arbetet med att utforma en kartläggning för hur teknikutvecklingen ska ske
har påbörjats.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Laila Andersson (FP), Ylva Olsson (SD), Bo Johansson (S)
och Sune Håkansson (RP).
Beslut
Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Elisabet Backström
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Äldrenämnden

§ 152

Dnr 2015-000031 730

Anslagsförbrukning 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson redogör för anslagsförbrukning för
september månad 2015.
Deltar i debatten
I debatten deltar Bo Johansson (S), Ylva Olsson (SD), Annette Rydell (S),
Johannes Chen (KD) och Börje Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar notera redogörelsen till protokollet.
________________
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Äldrenämnden

§ 153

Dnr 2015-000187 739

Information, LOV-avtal
Sammanfattning
Kravspecifikationen håller på att granskas av kommunens jurist för att denna
ska stämma överens med förfrågningsunderlaget. Juristen vill ta in konsult
för att göra denna granskning. Äldreförvaltningen återkommer med mer
information när detta är klart.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Ylva Olsson (SD), Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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Äldrenämnden

§ 154

Dnr 2015-000013 730

Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Verksamhetschef Rebecca Welander redogör för aktuellt i verksamheten.
Ett övergripande uppdrag är att minska antalet vikarietimmar. För tillfället är
det störst fokus på frågan; Hur kan vi jobba med personalen på allra bästa
sätt?
Olika faktorer har pekats ut och rangordnats för att kunna identifiera vad
som behöver förbättras.
Teater för äldre har varit uppskattat och har dessutom fått stor
uppmärksamhet i lokal media.
Projektet ”Trygg integration” startar och inom projektet pågår en rekrytering
av inspiratörer.
Vad gäller rekryteringar pågår det sådana inom ”Trygg hemgång” och
”Trygg inflytt”.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Ylva Olsson (SD),
Annette Rydell (S), Johnny Håkansson (S), Susanne Peterson (C), Lindis
Olsson (S), Börje Johansson (S) och Laila Andersson (FP).
Beslut
Äldrenämnden beslutar notera redogörelsen till protokollet.
________________
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Äldrenämnden

§ 155

Dnr 2015-000015 730

Skrivelser, cirkulär m.m
Sammanfattning
Föreligger följande skrivelser, protokoll, cirkulär m.m.
a) Protokoll 2015-09-04 från Samverkansnämnden i Blekinge.
b) Information från Blekingetrafiken angående förändringar som avser
säkerhet vid resa.
c) Lista på kommande ärenden från äldreförvaltningen.
d) Information från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, ”Nu tar vi
gemensamma krafttag för att trygga informationsförsörjningen i vård och
omsorg”
e) Rapporteringslista angående utbildad respektive outbildad personal.
Beslut
Äldrenämnden beslutar notera redovisningen till protokollet.
________________
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Äldrenämnden

§ 156

Dnr 2015-000016 730

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:
Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 30 september 2015.
Attestantlista för äldrenämnden.
Avskrivningar av dödsboanmälan och bouppteckningar.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
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Äldrenämnden

§ 157

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.
Beslut
Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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Äldrenämnden

§ 158

Dnr 2015-000017 730

Övriga frågor
Sammanfattning
Bo Johansson (S) undrar när det kommer en redovisning av
äldreförvaltningens arbete gällande arbetet med ÄBIC, äldres behov i
centrum.
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson svarar att den redovisningen
kommer under sammanträdet i november.
Börje Johansson (S) undrar hur stora köerna är till de olika boendena.
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson svarar att det inte direkt finns
några köer.
________________
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