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§ 74 Dnr 2016-000001 739 

Val av justeringsperson och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) noterar vid sammanträdets start att det 

lämnats in en skrivelse från Ylva Olsson (SD) angående rättelse av § 62 i 

föregående protokoll från sammanträdet 2016-05-18. Rättelsen består av ett 

tilläggsyrkande från Ylva Olsson (SD) att uppdra äldreförvaltningen att 

tillföra en skrivning i riktlinjerna angående husdjur vid biståndsbedömning. 

Ett yrkande som inte framförts i föregående protokoll. Sune Håkansson (RP) 

föreslår att detta yrkande tillskrivs Ylva Olsson (SD) under § 78 i dagens 

protokoll. 

Ordförande Sune Håkansson (RP) föreslår även en bit in i sammanträdet att 

§ 82, anslagsförbrukning, i dagens protokoll behandlas före § 81, budget 

2017 samt mål 2017-2018, och att ärendena således byter plats. 

Bo Johansson (S) utses att justera dagens protokoll.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M) och Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att § 82 behandlas före § 81 samt att 

Ylva Olssons (SD) tilläggsyrkande noters under § 78 i dagens protokoll.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar utse Bo Johansson (S) till att justera dagens 

protokoll, att § 82 angående anslagsförbrukningen behandlas före § 81 

angående budget 2017 och mål 2017-2018 samt att Yla Olssons (SD) 

tilläggsyrkande noteras under § 78 i dagens protokoll. 

________________ 
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§ 75 Dnr 2016-000071 730 

Redovisning av uppdraget om anställda utan formell 
utbildning 

Personalsekreterare Per Furenbäck redogör för en sammanställning av gjorda 

rekryteringar de senaste fyra åren. 

Sammanfattning  

Vid äldrenämndens sammanträde den 17 juni 2015, § 104: 2015, uppdrog 

nämnden till förvaltningen att ta fram en sammanställning av gjorda 

rekryteringar de senaste tre till fyra åren för att därigenom kunna se hur 

många som genom LAS- konvertering har fått tillsvidareanställning utan att 

ha formell utbildning. 

Frågan togs upp igen vid sammanträdet den 20 april i år, § 58:2016 där 

protokollsutdrag expedierades personalenheten.  

Personalenheten ska ta fram uppgifterna vilka kommer att läggas till ärendet 

som en bilaga. Bilagan kommer att delas ut vid sammanträdet den 15 juni. 

Inom förvaltningen pågår ett långsiktigt arbete med att minska antalet 

vikarier och därigenom säkerställa kompetensnivån.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), nämndsledamoten 

Ylva Olsson (SD) samt ersättare Agnetha Wildros (S). 

Yrkanden 

Ylva Olsson (SD) yrkar på återremiss av uppdraget samt att det i en ny 

skrivelse bör framkomma antal LAS-konverterade på grund av tjänstgöring i 

minst 765 dagar. Därtill antalet med minst 360 dagars tjänstgöring (vilket ger 

företräde till vikariat), samt antalet vikarier med minst 200 dagars 

tjänstgöring. 

2: vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på återremiss av ärendet samt att 

en ny redovisning sker vid nämndens sammanträde i augusti 2016.  



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(21) 
2016-06-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda yrkanden 

av återremiss.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet för ny behandling på 

nämndens sammanträde i augusti 2016 samt att det i en ny skrivelse 

framkommer antal LAS-konverterade på grund av tjänstgöring i minst 765 

dagar. Därtill antalet med minst 360 dagars tjänstgöring (vilket ger företräde 

till vikariat), samt antalet vikarier med minst 200 dagars tjänstgöring. 

________________ 

Exp: 

Per Furenbäck 

Personalenheten 
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§ 76 Dnr 2016-000116 730 

Riktlinjer för samarbete angående underhåll och 
reparation av hjälpmedel 

Enhetschef för Rehab och LOV-samordnare Maria Sevestedt redogör för 

förslag till riktlinjer angående att tillsammans med övriga kommuner låta 

hjälpmedelscenter sköta de kommunägda hjälpmedlen. 

Sammanfattning  

Till och med 2016-07-31 har företaget JT Vårdteknik ansvar för service och 

reparation av kommunägda hjälpmedel. Utöver uppkomna behov för dessa 

hjälpmedel tillkommer en årlig service med efterföljande åtgärder av våra 

ägda vård sängar och lyftar. Företaget JT Vårdteknik har verkat i länet efter 

en gemensam upphandling av Karlshamns kommun och kommer nu att 

avsluta sin verksamhet i Blekinge.  

Samverkansnämnden (utifrån §31 Samverkansnämnden i Blekinge den 15 

april 2016) och hjälpmedelscentralen har därmed lämnat ett förslag om 

riktlinje för samarbete från 2016-08-01 i denna fråga och därmed ett 

övertagande av service och reparation av de kommunägda hjälpmedlen. Se 

bifogad bilaga ”Riktlinje för samarbete”. 

Hjälpmedelscenter finns på Rosenholm i Karlskrona och är en del av 

Landstinget Blekinge. Arbetar på uppdrag av samverkansnämnden i 

Blekinge. 

På hjälpmedelscenter servas landstinget och länets alla kommuner med 

hjälpmedel. De ansvara även för information och rådgivning, inköp, 

lagerhållning, distribution, återtagande, rekonditionering, reparationer och 

anpassning av hjälpmedel.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta anta förslaget om att tillsammans med övriga 

kommuner i länet låta hjälpmedelscenter sköta våra kommunägda 

hjälpmedel enligt ”Riktlinje för samarbete” från 2016-08-01.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ersättare Kristina 

Rydén (S), samt nämndsledamoten Tomas Lund (SD). 
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Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till förslaget med tillägget att 

sista meningen under förslag till beslut formuleras enligt följande ”[…] från 

och med 2016-08-01”  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anta förslaget om att tillsammans med övriga 

kommuner i länet låta hjälpmedelscenter sköta de kommunägda hjälpmedel 

enligt ”Riktlinje för samarbete” från och med 2016-08-01. 

________________ 

Exp: 

Maria Sevestedt 

Äldreförvaltningen 
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§ 77 Dnr 2016-000102 730 

Riktlinjer för hemtjänstinsatser 

Verksamhetschef Helen Ahlberg redogör för återremiss av ärende § 62 i 

föregående protokoll (2016-05-20) reviderade riktlinjer för insatser i 

hemtjänsten. 

Sammanfattning  

Vid Äldrenämndens sammanträde 2016-05-20 fick förvaltningen återremiss 

på ärende § 62, reviderade riktlinjer för insatser i hemtjänsten. Bakgrunden 

till revideringen är förändringar i samband med införande av Lov (Lagen om 

valfrihet) och ÄBIC (Äldres behov i centrum).  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att anta äldreförvaltningens förslag på nya 

riktlinjer angående hemtjänstinsatser.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 

Johansson (S) samt nämndsledamöterna Ylva Olsson (SD) och Tomas Lund 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget samt 

konstaterar att yrkandet i föregående protokoll angående att uppdra 

äldreförvaltningen att formulera en skrivning angående husdjur vid 

biståndsbedömning tillfaller Ylva Olsson (SD). 

Ylva Olsson (SD) yrkar bifall till Sune Håkanssons (RP) yrkande.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller det samma.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar anta förslag på nya riktlinjer angående 

hemtjänstinsatser samt att yrkandet i föregående protokoll angående att 

uppdra äldreförvaltningen att formulera en skrivning angående husdjur vid 

biståndsbedömning tillfaller Ylva Olsson (SD). 

________________ 

Exp: 

Ylva Olsson 

Äldreförvaltningen 
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§ 78 Dnr 2016-000111 007 

Granskningsrapport: Granskning av delegering av 
myndighetsutövning  

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson redovisar svar på revisionsrapport. 

Sammanfattning  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat anlitandet av 

konsulter inom myndighetsutövning inom äldrenämnden, socialnämnden och 

miljö- och byggnadsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma 

om nämnderna hanterar delegering och myndighetsutövning i samband med 

externt anlitade konsulter på ett ändamålsenligt sätt. 

EY har iakttagit att äldrenämnden inte anlitar konsulter inom 

myndighetsutövningen men rekommenderar äldrenämnden att ta fram 

riktlinjer och rutiner för anlitande av konsulter inom den samma i fall det 

uppstår behov av att anlita konsulter i framtiden.  

Bedömning 

Äldrenämnden ska beakta rekommendationen om att ta fram riktlinjer och 

rutiner för anlitande av konsulter inom myndighetsutövningen för att vara 

förberedda i det fall att behov av konsulthjälp skulle inträffa.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 

riktlinjer och rutiner för anlitande av konsulter inom myndighetsutövningen. 

Med detta anses att yttrandet över revisionsrapporten vara besvarat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget i sin 

helhet men med tillägget att beslutet formuleras enligt följande, 

”Äldreförvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för 

anlitandet av konsulter inom myndighetsutövningen om det uppstår behov av 

att anlita sådana konsulter” samt att beslutet expedieras revisionen och 

äldreförvaltningen.  
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Propositionsordning 

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

finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att äldreförvaltningen får i uppdrag att ta fram 

riktlinjer och rutiner för anlitandet av konsulter inom myndighetsutövningen 

om det uppstår behov av att anlita sådana konsulter samt att beslutet 

expedieras revisionen och äldreförvaltningen 

________________ 

Exp: 

Revisionen  

Äldreförvaltningen  
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§ 79 Dnr 2016-000117 730 

Förlängning av hyreskontrakt, Folkparksvägen 20 
(Parkdala) 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om ärendet. 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har sedan två år tillbaka tecknat ett treårigt hyreskontrakt 

med Blekingebostäder AB för Folkparksvägen 20 för att bedriva 

korttidsverksamhet. Äldrenämnden hade under en period svårigheter med att 

hantera kön till vård- och omsorgsboende inom tre månader vilket fick till 

följd att korttidsplatser belades med personer i avvaktan på boende, vilket i 

sin tur fick till följd att personer som hade beslut om korttidsplats fick vänta 

på sjukhuset. 

Sju platser inom korttidsverksamheten på Vidablick omvandlades till vård- 

och omsorgsboende och Folkparksvägen 20 blev en del av 

korttidsverksamheten. Numera hanterar verksamheten kön till vård- och 

omsorgsboende inom ramen av tre månader och även utslussningen från 

sjukhuset.  

I kommunens planarbete pågår arbete med en utbyggnad av antalet platser i 

vård- och omsorgsboende men då det arbetet kommer att pågå under de 

närmaste åren finns behov av att förlänga hyreskontraktet med 

Blekingebostäder med ytterligare tre år, vilket skulle innebära en förlängning 

till 2020-05-30. Nuvarande kontrakt är skrivet för perioden 2014-06-01 till 

2017-05-30.  

Bedömning 

Då en utbyggnad av antalet platser i vård- och omsorgsboende kommer att 

sträcka sig över den treårsperioden som hyreskontraktet gäller bedöms en 

förlängning av hyreskontraktet vara nödvändig.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslå Kommunfullmäktige att hyreskontraktet för 

Folkparksvägen 20 förlängs med tre år, dvs. från 2017-06-01 till 2020-05-30.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP). 
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Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget men 

med tillägg att datumet för upphörande av förlängt hyresavtal fastställs till 

2020-05-31.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att hyreskontraktet för 

Folkparksvägen 20 förlängs med tre år, dvs. från 2017-06-01 till 2020-05-31. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 80 Dnr 2016-000023 739 

Anslagsförbrukning 

Ekonom Eva Robertsson informerar i ärendet. 

Sammanfattning  

Under ärendet presenteras och diskuteras anslagsförbrukningen för maj 

månad, hemtjänsttimmar i ordinärt boende under åren 2007-2015 samt en 

sammanställning av kommunens hemtjänstgrupper.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M) och 2:e vice ordförande Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att ärendet noteras till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller det samma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 81 Dnr 2015-000011 730 

Budget 2017, Mål 2017-2018 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson 

informera. 

Sammanfattning  

Informationen berör förslag till budget för perioden 2017-2018 samt mål 

2018-2019 och har genom utskickat arbetsmaterial kommit ledamöterna till 

känna. 

Information tillförs även genom en Powerpoint presentation vilken framförs 

av förvaltningschef Torill Skaar Magnusson. 

En diskussion vad gäller presenterat material förs. 

Ordförande Sune Håkansson (RP) tar upp att det sedan tidigare i 

presidiegruppen diskuterats möjligheterna att tillsätta ett extra 

nämndssammanträde och föreslår att detta sker onsdagen 2016-06-29.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), nämndsledamoten 

Ally Karlsson (V) samt ersättarna Börje Johansson (S) och Agnetha Wildros 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att det tillsätts ett extra sammanträde 

för äldrenämnden angående budget för 2017 samt mål 2017-2018 onsdagen 

2016-06-29 

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ett extra sammanträde för behandling av budget 

2017 samt mål 2017-2018 sker onsdagen 2016-06-29. 

________________ 

Exp: 
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§ 82 Dnr 2016-000002 739 

Aktuellt i verksamheten 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar. 

Sammanfattning  

Informationen rör avslutande aktiviteter inom äldreomsorgen inför 

sommaren.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera information till protokollet. 

________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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18(21) 
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§ 83 Dnr 2016-000003 739 

Information om kurser, konferenser m.m 

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) informerar om äldreomsorgsdagarna i 

Stockholm 2016-10-13. 

1:e vice ordförande Anders Lund (M) föreslår att platserna för att få åka på 

äldreomsorgsdagarna i första hand tillfaller ordinarie ledamöter men att 

ersättare ska kunna anmäla intresse i mån av plats. 

Under diskussionen fastställs även att anmälningar och intresseanmälningar 

görs till nämndsekreteraren. 

Under ärendet anmäler 1:e vice ordförande Bo Johansson (S) Sylvia 

Edwinsson (MP), Lindis Ohlsson (V) samt Agnetha Wildros (S) att åka på 

äldreomsorgsdagarna i Stockholm. 

Även nämndsledamoten Johannes Chen (Oberoende tidigare KD) anmäler 

sitt deltagande och ersättaren Rickard Evaldsson (M) anmäler sitt intresse 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M) samt 2:e vice ordförande Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Anders Lund (M) yrkar att platserna till att få åka på 

äldreomsorgsdagarna i första hand ska tillfalla ordinarie ledamöter samt att 

ersättare ska kunna anmäla sitt intresse i mån av plats.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att noter informationen till protokollet samt att 

platserna för att få åka på äldreomsorgsdagarna i första hand tillfaller 

ordinarie ledamöter men att ersättare ska kunna anmäla intresse. 

________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 84 Dnr 2016-000004 739 

Skrivelser, cirkulär m.m 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande skrivelser, protokoll, cirkulär mm.  

Cirkulär 16:20 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 

arbetstagare i arbetslivsintroduktion- Bal 16. 

Svar gällande synpunkter från träff med anhöriga SPF Ronneby 18 februari 

2016. 

Sammanträdesprotokoll för Ronneby kommuns äldreomsorgs 

samverkansgrupp 2016-05-11 

Sammanträdesprotokoll för kommunala pensionärsrådet 2016-05-04. 

 

I anslutning till ärendet efterfrågar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) att 

framtida skrivelser, cirkulär mm. specificeras och tillförs kallelsen. 

Laila Andersson (L) ställer sig frågande till om datumet angivet för 

kommunala pensionärsrådets sammanträde 2016-05-04 stämmer.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), nämndsledamöterna Susanne Petersson (C) samt Laila 

Andersson (L). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen och diskussionen till 

protokollet. 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 
2016-06-15  
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§ 85 Dnr 2016-000006 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Nämndsledamot Susanne Petersson (C) lyfter en fråga kring utebliven 

betalning för ett sammanträde den 7 april 2016.  

Diskussion förs kring frågan och ledamöterna enas i att invänta månandens 

utbetalning för att se om betalningen finns med. 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) lyfter ett förslag till 

utbildningsinsatser, möjliggörande för personal utan formell 

undersköterskekompetens att nå denna, med stöd av BAL 16 (Bestämmelser 

för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning) cirkulär 16:20 angående 

överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetslivsintroduktion, cirkulär 16:19 angående överenskommelse om 

ändringar i Bestämmelser om traineejobb och cirkulär 16:30 samt att detta 

finansieras genom tilldelade nationella stimulansmedel.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) 1:e vice ordförande 

Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), 

nämndsledamöterna Annette Rydell (S), Ally Karlsson (V), Susanne 

Petersson (C), ersättarna Agneta Wildros (S) och Christer Håkansson (S) 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar att äldreförvaltningen ges i 

uppdrag att lämna förslag till utbildningsinsatser, möjliggörande för personal 

utan formell undersköterskekompetens att nå denna, med stöd av BAL 16 

(Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning) cirkulär 

16:20 angående överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 

arbetstagare i arbetslivsintroduktion, cirkulär 16:19 angående 

överenskommelse om ändringar i Bestämmelser om traineejobb och cirkulär 

16:30 samt att detta finansieras genom tilldelade nationella stimulansmedel.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 
2016-06-15  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar uppdra äldreförvaltningen att lämna förslag till 

utbildningsinsatser, möjliggörande för personal utan formell 

undersköterskekompetens att nå denna, med stöd av BAL 16 (Bestämmelser 

för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning) cirkulär 16:20 angående 

överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetslivsintroduktion, cirkulär 16:19 angående överenskommelse om 

ändringar i Bestämmelser om traineejobb och cirkulär 16:30 samt att detta 

finansieras genom tilldelade nationella stimulansmedel. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 

 


