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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson (RP), Ordförande 
Anders Lund (M), 1:e vice ordförande §§ 101-105 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Ingrid Carlsson (M) 
Susanne Petersson (C) 
Johannes Chen (OBT KD) 
Annette Rydell (S) 
Monika Lindqvist (S)  §§ 101-106 
Johnny Håkansson (S) 
Ally Karlsson (V) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Tomas Lund (SD) 

Tjänstgörande ersättare Rickard Evaldsson (M) tjänstgör istället för Sandra Bergkvist (SD) §§ 101-107 
Ulla Samuelsson (C) tjänstgör istället för Anders Lund (M) §§ 106-113 
Christer Åkesson (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S) §§ 107-113 
Lindis Ohlsson (S) tjänstgör istället för Sandra Bergkvist (SD) §§ 108-113 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Agnetha Wildros (S) 

Tjänstemän Torill Skaar Magnusson, äldrechef §§ 101-113 
Helena Ahlberg, verksamhetschef §§ 105-106 
Eva Robertsson, ekonom § 107 
Christoffer Svensson, nämndsekreterare §§ 101-113 

Övriga Gunilla Hermansson, enhetschef § 103 
Annett Rudenborg Fransson, undersköterska § 103 
Helena Andersson, undersköterska § 103 
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§ 101 Dnr 2016-000001 739 

Val av justeringsperson och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) meddelar följande förändringar av 

dagordningen. 

Ett nytt ärende, förlängning av hyreskontrakt Folkparksvägen 14 (parkdala), 

lyfts in som ärende två på dagens föredragningslista. 

Bo Johansson (S) utses att justera dagens protokoll.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna dagordningen samt att utse Bo Johansson 

(S) till att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 102 Dnr 2016-000117 730 

Förlängning av hyreskontrakt, Folkparksvägen 14 
(Parkdala) 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har sedan två år tillbaka tecknat ett treårigt hyreskontrakt 

med Blekingebostäder AB för Folkparksvägen 14 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 14 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 2020-05-31. Nuvarande kontrakt är skrivet för perioden 2014-06-01 till 

2017-05-31.  

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. 

I ett tidigare fattat beslut, § 79 2016-06-15, framgick fel adress på avsett 

kontrakt för förlängning. Rätt adress är Folkparksvägen 14. Varför 

äldrenämnden nu föreslås upphäva tidigare fattat beslut.  
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Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås att: 

– upphäva tidigare fattat beslut, § 79 i protokollet från 2016-06-15.  

– föreslå Kommunfullmäktige att hyreskontraktet för Folkparksvägen 14 

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

– förklara beslutet omedelbart justerat.  

Deltar i debatten 

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

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

Åkesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att  

– upphäva tidigare fattat beslut, § 79 i protokollet från 2016-06-15. 

– föreslå Kommunfullmäktige att hyreskontraktet för Folkparksvägen 14 

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

– förklara beslutet omedelbart justerat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige. 
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§ 103 Dnr 2016-000147 735 

Vidablick plan 6, verksamhetsinformation  

Enhetschef Gunilla Hermansson tillsammans med Annette Rudenborg 

Fransson och Helena Andersson från Vidablick plan 5 redogör för aktiviteter 

på enheten. 

Sammanfattning  

Förra våren fick vi besök av Annie och Johan från "Teater för äldre" för att 

tillsammans starta upp ett teaterprojektt på plan 5. Nästan hela 

personalgruppen deltog och efter uppstartsdagen var alla fulla av entusiasm. 

Första teaterföreställningen gjorde vi med stor hjälp av Annie och Johan och 

då alla upplevde att detta hade slagit mycket väl ut var det lätt att fatta beslut 

att fortsätta i egen regi.    

Därefter har vi ordnat flera arrangemang med bl.a. teater, dans, sång, 

diktläsning, samtal om alla möjliga slags tema, tävlingar (bl.a. vårt eget OS), 

julfirande, besök med lunch på Äggaboden m.m. Det har blivit en större 

aktivitet varje månad där alla vårdtagare har deltagit. Vi har haft "fjärilar i 

magen" inför någon aktivitet, men allt har gått bra och med positiva 

upplevelser i bagaget har vi insett att det mesta går att genomföra bara vi 

planerar väl. 

Det krävs ett stort engagemang från personalen och stöd från vår chef, 

Gunilla Hermansson för att genomföra aktiviteterna. Privat tid har tagits i 

anspråk för att få till allt material som vi vill ha med. Letande i gömmor där 

hemma, ut i naturen och trädgården för att "plocka in årstiden" och göra det 

festligt. Skrivande av manus till teaterstycken där alla ska ha repliker. 

Letande efter passande texter/dikter att läsa upp. Mycket "research" för att 

kunna ha en bas för samtal kring företeelser från längre tillbaka. Personalen 

drar i tåtar för att få åtkomst till minnen hos vårdtagarna. De har mycket 

kunskap om så mycket, det gäller bara att se till att komma åt denna kunskap 

(reminiscens). 

I-pad, kamera med möjlighet till att filma, högtalare och kabel för att koppla 

I-pad till TV'n. gör det möjligt för oss att bevara och sedan titta på sparat 

material tillsammans vid senare tillfällen. Även anhöriga har vid våra 

anhörigträffar fått ta del av en del material. Detta har varit mycket 

uppskattat.  

Hösten -16 kommer vi att ha Skördefest, halloweenparty, julfirande och en 

del tema-dagar. 
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På försök ändrar vi vårt schema fr.o.m. oktober för att vara mer personal på 

vardagar för tid till aktiviteter. Detta görs genom att vara en personal mindre 

på helgförmiddagar än tidigare. 

Vinsten med dessa aktiviteter är framför allt upplevd glädje hos vårdtagare 

och personal samt positiva anhöriga.( Många värmande ord har kommit från 

anhöriga och det sporrar oss.) Aktiviteterna skapar en känsla av gemenskap 

mellan oss alla. Vi möts på en arena där ingen kan mer än den andre. Vi tror 

även att vårdtagarna upplever sig sedda och känner sig bekräftade när man 

får ta plats på "scen" och får applåder och skratt. Vi har aktivt arbetat med att 

alla sinnen ska aktiveras och för att förstärka upplevelsen av att t.ex. vara i 

trollskogen om våren ska man kunna dofta på trästycken från gran och en. 

Man ska kunna känna på mjuk mossa och skrovliga stenar. Ljudet av 

porlande bäckar och kvittrande fåglar ordnar vi lätt med I-pad och högtalare. 

Sceneriet har ordnats med grönt från naturen och annan rekvisita. 

Alla våra "tillställningar" avslutar vi med fest på korv, bröd, potatismos med 

sedvanliga tillbehör samt något gott till kaffet. Det har framkommit i samtal 

med vårdtagarna att man ofta har ätit korv när man varit ute på någon 

festplats och dyl. 

Efter alla våra aktiviteter har det varit en härligt uppsluppen stämning bl.a. 

vårdtagarna nattpersonalen har vittnat om att alla har sovit gott dessa 

efterföljande nätter.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ordförande Sune Håkansson (RP) och 2:e vice ordförande 

Bo Johansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet och tackar 

föredragande för en bra presentation samt ett bra arbete. 

________________ 
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§ 104 Dnr 2016-000146 730 

Revidering av delegationsordning för äldrenämnden 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Äldrechefen har på samma sätt som övriga förvaltningschefer i Ronneby 

kommun delegation från kommunstyrelsen gällande anställning av personal. 

I äldrenämndens delegationsordning, under § 10 punkt a personalfrågor, 

delegerar äldrenämnden till enhetschef att anställa personal. Då 

kommunstyrelsen har delegerat anställning av personal direkt till 

förvaltningschef bör denna punkt utgå.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att § 10 punkt a under rubriken 

personalfrågor styrks i delegationsordning för äldrenämnden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) samt ersättare 

Agnetha Wildros (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar stryka punkt a § 10 under rubriken personalfrågor i 

delegationsordning för äldrenämnden. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 105 Dnr 2016-000087 730 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
avseende tillsyn av nattbemanning vid särskilda 
boendet Olsgården, Ronneby 

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Utredning av tillsyn av nattbemanning vid särskilda boendet Olsgården, 

äldrenämndens diarienr: 2016/87. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

avslutar ärendet med kritik enligt följande: De boende på demensenheterna 

lämnas utan tillsyn mellan planerade insatser, nattpatrullens tillsynsrundor 

och andra arbetsuppgifter. Boendets utformning med lägenheter i olika 

våningsplan i flera sammanbyggda hus gör det svårt för personalen att 

uppmärksamma eventuella rop på hjälp eller behov av stöd. Boendets 

utformning med lägenheter i olika våningsplan i flera sammanbyggda hus 

gör det svårt för personalen att uppmärksamma eventuella rop på hjälp eller 

behov av stöd.  

Bedömning 

Planerade åtgärder: 

• Personalens generella tillsynsrundor ska omarbetas och deras arbete ska 

utgå ifrån de boendes individuella behov på natten. Det ska framgå av 

genomförandeplanen i vilken omfattning de boende behöver stöd och hjälp 

och detta ska sedan utgöra de planerade insatserna. Behov som behöver 

tillgodoses därutöver uppmärksammas via bland annat larmsystem. 

• Det ska genomföras en individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel på 

samtliga vårdtagare för att säkerhetsställa att de har rätt inkontinensskydd på 

natten. Med rätt inkontinensskydd ökar förutsättningarna för att de boende 

ska kunna sova ostört. 

• Den personella resursen på boendet utökas med en tjänst per nattlag. 

Utökningen ska säkerställa att demensenheterna inte lämnas utan tillsyn. 

• Personalens arbete ska struktureras om och resursen ska spridas så de utgår 

från olika avdelningar. Därmed ska personalen utan dröjsmål kunna 

uppmärksamma behov av stöd och hjälp. 
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• Egenkontroll ska genomföras genom uppföljning av att de boendes 

genomförandeplan även beskriver behov som ska tillgodoses på natten. Det 

ska även följas upp att dessa behov ligger till grund för nattbemanningens 

planerade insatser. Egenkontroll ska också genomföras genom utdrag av 

larmlistor för att få kontroll över i vilken omfattning de boende larmar. 

• Nattpersonalen ska delta vid verksamhetens teamträffar där dag- och 

nattpersonal tillsammans kan diskutera förändrade behov hos de boende som 

kräver en uppföljning av genomförandeplanen.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att: 

Ta informationen till protokollet. 

Ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma med handlingsplan och 

tidsplan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) samt ersättare Lindis 

Ohlsson (S). 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut med 

tilläggsyrkandet att äldreförvaltningen till sammanträdet i november 2016 

återkommer med tid och handlingsplan samt att uppföljning av vidtagna 

åtgärder presenteras i januari 2017.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

- Notera informationen till protokollet. 

- Uppdra äldreförvaltningen att till sammanträdet i november 2016 

återkomma med tid och handlingsplan. 

- Uppdra äldreförvaltningen att i januari 2017 återkomma med en 

uppföljning av vidtagna åtgärder. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 106 Dnr 2016-000030 739 

Utredning, regler för förenklade biståndsbeslut 

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen använder sig av förenklade biståndsbeslut vid beviljande 

av matdistribution och larm för personer över 75 år. Äldreförvaltningen har 

fått i uppdrag av Äldrenämnden att utreda regler för och hanteringen av 

förenklade biståndsbeslut ( § 21, dnr 2015-000030739).    

Förenklad biståndsbedömning är en omdiskuterad form av 

biståndsbedömning nationellt. Regeringen har tillsatt en utredning, Nationell 

kvalitetsplan för Äldreomsorgen, dir 2015:72, som bland annat ska svara på 

användandet av flexibla former för beslut om äldreomsorg. Uppdraget ska 

redovisas den 31 mars 2017.  

Bedömning 

Äldreförvaltningens bedömning är att förvaltningen avslutar nuvarande 

användande av förenklad biståndsbedömning och återgår till traditionell 

biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser. 

Äldreförvaltningen föreslår att vidare utredning av flexibla former för beslut 

inom äldreomsorg genomförs i förvaltningen när regeringens nationella 

kvalitetsplan presenteras.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

- Avsluta nuvarande användande av förenklad biståndsbedömning och återgå 

till traditionell biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser. 

- Ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i 

äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats.  

Deltar i debatten 

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

Johansson (S) och ledamot Ally Karlsson (V). 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(23) 
2016-09-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till förslag till beslut med 

tilläggsyrkandet att det i första att-satsen framgår att Äldrenämnden föreslår 

kommunfullmäktige besluta att ” avsluta nuvarande användande av 

förenklad biståndsbedömning och återgå till traditionell 

biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser”. 

Ally Karlsson (V) yrkar avslag på första att-satsen i förslag till beslut.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på andra att-satsen i 

förslag till beslut och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 2 

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

gäller första att-satsen i förslag till beslut mot Ally Karlssons (V) yrkande, 

bifall mot avslag, och finner att äldrenämnden bifaller ordförandens yrkande. 

Deltar inte i beslutet  

Socialdemokraterna meddelar genom 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) 

att de inte deltar i beslutet avseende första att-satsen. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

– Föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande användande av förenklad 

biståndsbedömning och återgå till traditionell biståndshandläggning av 

förvaltningens samtliga insatser. 

– Ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i 

äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats. 

Reservationer  

Ally Karlsson (V) och Sylvia Edwinsson (MP) reserverar sig mot beslutet 

avseende första att-satsen.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Äldreförvaltningen 
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§ 107 Dnr 2016-000148 042 

Tertial II 2016 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson 

föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Tertial II 2016 har tilldelats ledamöterna genom ett extra utskick innan 

sammanträdet. 

Eva Robertsson går även igenom det utskickade materialet på storbild.  

Deltar i debatten 

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

Johansson (S), ledamöterna Sylvia Edwinsson (MP), Susanne Petersson (C), 

Johannes Chen (KD) samt ersättare Agnetha Wildros (S).  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Äldreförvaltningen 
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§ 108 Dnr 2015-000151 739 

Kostnadskalkyl ombyggnation av Ålycke 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 16 juni 2016 § 262 fick Ronnebyhus 

i uppdrag att tillsammans med äldreförvaltningen att ta fram en tidplan för 

renovering av Ålycke samt att äldreförvaltningen fick i uppdrag att se över 

relationen till ökade driftskostnader och koppla denna till befintlig budget. 

Enligt Mats Du-Bar, teknisk chef på Ronnebyhus visar en kalkyl med enbart 

en förstudie som underlag på en kostnad av ca 27-33 mkr. En studie av 

befintliga ombyggnader visar att det kan skilja upp till 75 % i kostnader 

beroende av standard och om man väljer längre ombyggnadstid med 

kvarboende eller att evakuera de boende under hela byggtiden och 

därigenom skapar en mera rationell byggarbetsplats. Det allmänna 

kostnadsläget inom byggbranschen och arbetsmiljökrav driver kostnaderna 

uppåt. 

Inom äldreförvaltningen finns möjlighet för evakuering på det boendet som 

hyrs temporärt på Folkparksvägen 14. I planen finns att besluta om 

intagningsstopp till Ålycke så snart erforderliga beslut har tagits. I avvaktan 

på att byggprocessen påbörjas kan tomma lägenheter nyttjas till 

korttidsplatser. Trots detta kommer ombyggnationen att innebära ett bortfall 

av hyres- och hemtjänstintäkter under byggprocessen. Det är svårt att sia om 

hur stort intäktsbortfallet kommer att bli. Evakuering kommer att innebära 

direkta flyttkostnader medan personal- och hyreskostnader inryms i befintlig 

budget. 

Den framräknade kostnadskalkylen för äldreförvaltning om 2 335 tkr bygger 

på en byggkostnad omkring 25 mkr samt en utökning av personal för de två 

lägenheter som tillkommer vid ombyggnationen. Det befintliga boendet har 

26 lägenheter varav 14 är demensplatser. Ett ombyggt och modernare 

Ålycke med fyra avdelningar med gemensamhetsutrymmen på varje 

avdelning möjliggör att samtliga lägenheter kan nyttjas som demensboende. 

Trenden de senaste åren pekar på ett större behov av demensplatser vilket 

gör att äldrenämnden räknar med att omvandla ca åtta till tio platser årligen 

till demensplatser. En uppgradering till demensboende kräver en utökad 

bemanning främst natten till en kostnad av 1 500 tkr per år.  

 

Tidplan enligt bilaga.  
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Bedömning 

Äldreförvaltningen kan inte under någon längre period avvara platser i vård- 

och omsorgsboende, vidare är Ålycke i behov av en genomgående 

renovering för att kunna uppfylla dagens krav på ett vård- och 

omsorgsboende. Ombyggnationen kan tidigast vara färdig till början av 

2018.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige 

att besluta om att ombyggnation av Ålycke ska genomföras samt att 

godkänna äskandet om tilläggsanslag om 1 500 tkr.  

Deltar i debatten 

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

Bo Johansson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att beslutsformuleringen får 

följande lydelse ”Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om att ombyggnation av Ålycke ska genomföras.”   

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

- Föreslå kommunfullmäktige besluta om att ombyggnation av Ålycke ska 

genomföras. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Äldreförvaltningen 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(23) 
2016-09-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 2016-000004 739 

Skrivelser, cirkulär m.m 

 

Sammanfattning  

Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger inför sammanträdet. 

 Klagomål avseende utebliven ledsagning (Dnr ÄN 2016–000134 

108). 

 Klagomål/synpunkter avseende brister i bemanning (Dnr ÄN 2016-

000137). 

 Rapportering av effekterna efter teater för äldre.  

 Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådets 

sammanträde 2016-08-31. 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-08-25 

avseende ärendet om KKIK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) 2015 

(Dnr KS 2016-000154). 

 Sammanträdesprotokoll från äldreomsorgens samverkansgrupp 2016-

08-10.  

Deltar i debatten 

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

Bo Johansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 110 Dnr 2016-000005 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas. 

 Attestantlista för äldrenämnden. 

 Återrapportering av delegationsbeslut, Personalfrågor. 

 Biståndsbeslut för perioden 2016-08-01 till 2016-08-31.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 111 Dnr 2016-000002 739 

Aktuellt i verksamheten 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Information ges angående: 

 Ett studiebesök på Attendo i Växjö.  

 Enhetschefernas jourverksamhet. 

 Backen. 

 Chefs- och verksamhetsstöd. 

 Arbetsmiljöarbete. 

En presentation av den tänkta föredragningen för budgetberedning måndagen 

2016-09-19 delges även ledamöterna genom en PowerPoint-presentation.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 112 Dnr 2016-000003 739 

Information om kurser, konferenser m.m 

 

Sammanfattning  

Någon information om kurser, konferenser m.m. föreligger inte under dagens 

sammanträde.  

________________ 
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§ 113 Dnr 2016-000006 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Johnny Håkansson (S) lyfter en fråga angående äldrenämndens koncept 

”kontaktpolitiker” samt om detta kan vara något att se över. 

Utbildningsnämndens koncept beskrivs som något att ta efter. 

Ordförande Sune Håkansson (RP) svarar att detta tas upp under nästa 

presidiemöte.  

Susanne Petersson (C) undrar hur det ser hur med hjärtstatare och kunskapen 

kring detsamma vid omsorgsboendena i kommunen. 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson svarar att hon återkommer 

angående hjärtstartare och kunskapen kring detsamma. 

1:e vice ordförande Anders Lund (M) lyfte vid sammanträdets start en fråga 

kring möjligheten att utreda konsekvenserna och kostnaderna av förhöjd 

portionsstorlek vid matdistribution. Då Anders varit tvungen att gå tidigare 

från sammanträdet har ett skriftligt yrkande lämnats in, och 2:e vice 

ordförande Bo Johansson (S) har informerats om innebörden av detsamma. 

Något han håller med om.  

Deltar i debatten 

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

Johansson (S), ledamöterna Susanne Petersson (C), Sylvia Edwinsson (MP), 

Johnny Håkansson (S) samt ersättare Agnetha Wildros (S). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Anders Lund (M) yrkar med instämmande av 2:e vice 

ordförande Bo Johansson (S) på att äldreförvaltningen får i uppdrag att 

utreda konsekvenserna och kostnaderna av förhöjd portionsstorlek vid 

matdistribution.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

-Uppdra åt äldreförvaltningen att utreda konsekvenserna och kostnaderna av 

förhöjd portionsstorlek vid matdistribution. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 

 


