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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Hobysalen, kl. 13.30 – 16.50  

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Ylva Olsson (SD) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Ronneby, 2015-11-12 kl.15.00  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 159-173 
 Joakim Karlsson  

 Ordförande 

  

 
Sune Håkansson (RP) 

 

 Justerare 

  

 
Ylva Olsson (SD) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2015-11-11 

Datum då anslaget sätts upp 2015-11-12   

Datum då anslaget tas ned 2015-12-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
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Närvarolista 

Beslutande  

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

Tjänstgörande ersättare Laila Andersson (FP) § 159 
Gustav Glans (M) 
Lindis Ohlsson (S) 
Börje Johansson (S) 

Övriga närvarande  

Ersättare Rickard Evaldsson (M) 
Ulla Samuelsson (C) 
Laila Andersson (FP) 
Lindis Ohlsson (S) 
Börje Johansson (S) 
Sandra Bergkvist (SD) 
Bodil Äikäs (SD) 

Tjänstemän Torill Skaar Magnusson 
Elisabet Backström §§ 160-161 
Helen Ahlberg §§ 162-164 
Britt-Marie Karlsson §§ 165-166 
Eva Bladh §§ 165-166 
Gunilla Berg § 167 
Christel Stark § 167 
Rebecca Welander § 169 
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§ 159 Dnr 2015-000094 730 

Val av justeringsperson och öppnande av mötet 

 

Sammanfattning  

Ylva Olsson (SD) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 160 Dnr 2015-000214 739 

Lägesbeskrivning av verksamheten 

 

Sammanfattning  

Elisabet Backström föredrar ärendet. En lägesbeskrivning av verksamheten 

presenteras från år 2012 fram till idag.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Lund (M), Ylva Olsson (SD), Bodil Äikas (SD) 

samt Sune Håkansson (RP). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 161 Dnr 2015-000206 739 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9) 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har tidigare presenterat arbetet med att införa 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) enligt § 

132 och § 47 Äldrenämnden 2012. Detta arbete har delats in i fyra olika 

faser; förberedelse-, planering-, genomförande- och avslutandefasen. 

Äldrenämnden har fått information om arbetet fram till del 1 i 

genomförandefasen. Äldreförvaltningen har arbetat vidare med 

genomförandefasen. Detta har skett med hjälp av en utvecklingsgrupp, 

utvecklingsgruppen för prestationsmedel (§87 och §100 Äldrenämnden 

2014). Till vardags kallad 1.0.  

Det övergripande syftet med utvecklingsgruppens arbete var att hitta 

arbetsformerna för det systematiska arbetet i Lilla ledningsgruppen. 

Utvecklingsgruppen har gjort observationer och analyser. Deras arbete har 

lett fram till en förståelse för vad ett systematiskt arbete är och hur Lilla 

ledningsgruppen behöver arbeta med detta. En övergripande utvecklingsdag 

för organisationens Lilla ledningsgrupper arrangerades där syftet med Lilla 

ledningsgruppen fastställdes och ledningsstrukturen förankrades. 

Arbetet med implementeringen av Ledningssystemet kommer att fortgå 

bland annat genom att intensifiera teamsamverkan i samklang med Äldres 

behov i centrum- ÄBIC.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 162 Dnr 2015-000207 739 

Kö till vård- och omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

För närvarande har äldreförvaltningen en kö till vård- och omsorgsboende 

med 10 personer varav sex personer till demensboende och fyra personer till 

traditionellt vård- och omsorgsboende. Det föreligger ingen risk då 

äldreförvaltningen har kunnat erbjuda boende inom tre månader.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ylva Olsson (SD). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 163 Dnr 2015-000222 739 

Backen 

 

Sammanfattning  

Enligt tidigare beslut i Äldrenämnden har sex av lägenheterna på Backen 

omvandlats till trygghetsboende. Backen har idag tre lediga lägenheter, två 

av dessa används som korttidsplatser. Lägenheterna på Backen har varit 

svåruthyrda som vård- och omsorgsboenden och det har resulterat i outhyrda 

lägenheter. Trygghetsboendena är idag fullbelagda och det efterfrågas fler 

och därför föreslår äldreförvaltningen att möjliggöra för fler 

trygghetsboenden, exempelvis att ytterligare sex lägenheter kan användas 

flexibelt mellan trygghetsboende och vård- och omsorgsboende.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att ytterligare sex lägenheter på Backen kan 

användas flexibelt mellan trygghetsboende och vård- och omsorgsboende.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Lund (M) samt Johnny Håkansson (S). 

Yrkanden 

Anders Lund (M) yrkar att tre lägenheter på Backen kan användas flexibelt 

mellan trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. 

Johnny Håkansson (S) yrkar bifall på Anders Lunds (M) yrkande.  

Propositionsordning 

Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ytterligare tre lägenheter på Backen kan användas 

flexibelt mellan trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. 

________________ 

Exp: Äldreförvaltningen 
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§ 164 Dnr 2015-000205 739 

ÄBIC, äldres behov i centrum 

 

Sammanfattning  

I augusti 2014 beslutade äldrenämnden om införande av ÄBIC som är en 

modell framtagen för ett mer behovsinriktat arbetssätt. Under hösten 2015 

har arbetet med implementering av modellen startat och biståndshandläggare 

och verkställare beräknas vara utbildade till april 2016 vilket innebär att 

ÄBIC ska kunna användas fullt ut från och med maj 2016. 

I samband med implementeringsarbetet framkommer flera områden som 

behöver genomgå förändring för att bli hanterbara. Detta innefattar 

resurstilldelning och schablontider samt upplägget av vårt avgiftssystem.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt ge 

äldreförvaltningen ett uppdrag att återkomma i ärendet när avgifterna för 

hemtjänst har behandlats i kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Ylva Olsson (SD), Johnny 

Håkansson (S). 

Yrkanden 

Johnny Håkansson (S) yrkar att äldreförvaltningen får uppdrag att redovisa 

resurstilldelningen och schablontiderna enligt ÄBIC för äldrenämnden i 

januari.  

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall på Johnny Håkanssons (S) yrkande.  

Propositionsordning 

Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar: 

 att äldrenämnden noterar informationen till protokollet, 

 att äldreförvaltningen får i uppdrag att återkomma i ärendet när 

avgifterna för hemtjänst har behandlats i kommunfullmäktige, samt 
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 att äldreförvaltningen får i uppdrag att redovisa resurstilldelningen 

och schablontiderna enligt ÄBIC för äldrenämnden i januari. 

 

________________ 

Exp: Äldreförvaltningen 
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§ 165 Dnr 2015-000165 730 

Basal hygien (arbetskläder) 

 

Sammanfattning  

Reglerna börjar gälla 2016-01-01 och omfattar all personal i patientnära 

arbete. 

Förslaget är att välja ett helhetskoncept genom leasing. Fördelarna är 

inbyggd kvalitetssäkring, ett flexibelt urval av kläder anpassade till olika 

yrkeskategorier samt en fungerande logistik kring hämtning av smutstvätt 

och lämning av rena kläder. 

Ungefärlig kostnad per år beräknas till 2 miljoner.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar anta förslaget att upphandla ett helhetskoncept 

genom leasing.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ylva Olsson (SD), Susanne Petersson (C), Anders Lund 

(M), Sylvia Edwinsson (MP) samt Johnny Håkansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att upphandla ett helhetskoncept genom leasing. 

________________ 

Exp: Äldreförvaltningen  
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§ 166 Dnr 2015-000204 739 

Internkontrollplan 2016 

 

Sammanfattning  

Äldrenämndens ledamöter har erhållit ett förslag för interkontrollplan år 

2016, interkontrollplanen för år 2015 samt en riskmatris.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Lund (M), Susanne Petersson (C), Ylva Olsson 

(SD), Sune Håkansson (RP), Johnny Håkansson (S) samt Ally Karlsson (V). 

Yrkanden 

Anders Lund (M) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anta äldreförvaltningens förslag till 

internkontrollplan 2016, se bilaga a. 

________________ 

Exp: Eva Bladh 

Britt-Marie Karlsson 
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§ 167 Dnr 2015-000188 739 

Rekonditionerade hjälpmedel 

 

Sammanfattning  

Gunilla Berg, enhetschef för HSL och Christel Stark, arbetsterapeut föredrar 

ärendet. 

 

Frågan kring i vilken utsträckning rekonditionerade hjälpmedel används i 

kommunerna har väckts av nämnden och frågan har behandlats i 

förvaltningen.  

Rekonditionerade hjälpmedel väljs då det är möjligt, alternativt hjälpmedel 

kommer upp vid beställning. På särskilt boende återanvänds de hjälpmedel 

som går t ex toalettförhöjningar, duschstolar m.m. Det finns ett tidigare 

sortiment/modell av rollatorer som inte alltid kan ordineras på grund av; inte 

användarvänlig, svår att fälla ihop, klämrisk samt handtag som är 

framåtvända vilket är svårt vid kognitiv svikt som leder till ökad fallrisk. 

Plats i trappuppgångar - dagens sortiment går att ställa stående hopfälld i 

trapphuset.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Lund (M), Laila Andersson (FP) samt Ylva Olsson 

(SD). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 168 Dnr 2015-000031 730 

Anslagsförbrukning 2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson redogör för anslagsförbrukning för 

oktober månad 2015.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ylva Olsson (SD) samt Anders Lund (M). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redogörelsen till protokollet. 

________________ 
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§ 169 Dnr 2015-000013 730 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Rebecca Welander redogör för aktuellt i verksamheten. En 

återkoppling på vikarietimmarna redovisades. Äldrenämndens ledamöter 

fick en redogörelse över antalet beställda vikarietimmar inklusive avslag 

samt antalet arbetade vikarietimmar för oktober månad. 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson berättar att det kommer vara en 

mingelkväll den 18/11 på Espedalen med de boende på trygghetsboendet. 

En trivselträff med personer som frivilligt arbetat med äldreomsorgen 

kommer äga rum på Espedalen 1/12.  

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson redogör för ett individärende.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Laila Andersson (FP), Ylva Olsson (SD), Johnny 

Håkansson (S), Sune Håkansson (RP) samt Anders Lund (M). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 170 Dnr 2015-000015 730 

Skrivelser, cirkulär m.m 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande skrivelser, protokoll, cirkulär m.m.  

a) Protokoll 2015-11-04 från äldreomsorgens samverkansgrupp. 

 

b) Utvärdering från Blekinge kompetenscentrum, ”En utvärdering av brukare 

och verksamhetsrepresentanters upplevelser av kommunaliseringen av 

hemsjukvården i Blekinge” (Nilsson och Resebo 2015). 

 

c) Från kommunfullmäktige 

§ 278 Delårsrapport 2015-08-31 

 

d) Protokoll 2015-10-07 från äldreomsorgens samverkansgrupp. 

 

e) Begäran om yttrande från IVO, inspektionen för vård och omsorg 

avseende brister i omsorgen på särskilda boendet Olsgården i Ronneby 

kommun, 2015-10-19.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ylva Olsson (SD), Börje Johansson (S), Ally Karlsson (V), 

Gustav Glans (M) samt Susanne Petersson (C). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(19) 
2015-11-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 171 Dnr 2015-000016 730 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 31 oktober 2015.  

Attestantlista för äldrenämnden. 

Avskrivningar för år 2015. 

Bokföringsmässiga avskrivningar för år 2015. 

Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar avseende 

hemtjänstavgifter. 

Återrapportering av delegationsbeslut avseende personalfrågor. 

Namnteckningsprov.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Susanne Petersson (C). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: Lena Tingdahl 
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§ 172 Dnr 2015-000014 730 

Information om kurser, konferenser m.m 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson (RP) redogör för ÄO-dagarna i Stockholm och 

sammanfattar resan som mycket lyckad med många positiva intryck.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 173 Dnr 2015-000017 730 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Ylva Olsson (SD) klargör att hon vill ha klarhet i hur äldrenämndens beslut 

avseende stimulansmedlen från Socialstyrelsen blev. 

Sune Håkansson (RP) svarar att äldrenämnden ställde de två budgetförslagen 

inklusive förslag om hur stimulansmedlen från Socialstyrelsen skulle 

användas mot varandra 2015-09-30. När kommunfullmäktige fastställt 

budget för 2016 kan äldrenämnden ta ställning för hur stimulansmedlen ska 

användas i internbudgeten. 

Äldrenämnden diskuterar projektet ”Trygg integration” och dess utformning. 

Oklarheter kring vilka som omfattas av projektet finns bland nämndens 

ledamöter. Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson förklarar att det är en 

jämn fördelning mellan nyanlända och ungdomar långt ifrån 

arbetsmarknaden som ska omfattas av projektet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ylva Olsson (SD), Susanne Petersson (C), Anders Lund 

(M), Sune Håkansson (RP), Börje Johansson (S), Ally Karlsson (V) samt 

Gustav Glans (M). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 

 

 


