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Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 
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Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, onsdagen 2016-10-19 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 114-125 
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Anders Lund (M) 
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Johnny Håkansson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2016-10-12 

Datum då anslaget sätts upp 2016-10-19   
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Anders Lund (M), 1:e vice ordförande/mötesordförande 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Johannes Chen (-) 
Johnny Håkansson (S) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Tomas Lund (SD) 

Tjänstgörande ersättare Laila Andersson (L) tjänstgör istället för Sune Håkansson (RP) 
Rickard Evaldsson (M) tjänstgör istället för Ingrid Karlsson (M) 
Ulla Samuelsson (C) tjänstgör istället för Susanne Petersson (C) 
Christer Åkesson (S) tjänstgör istället för Annette Rydell (S) 
Lindis Ohlsson (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S) 
Agnetha Wildros (S) tjänstgör istället för Ally Karlsson (V) 
Yvonne Olsson (SD) tjänstgör istället för Sandra Bergkvist (SD) 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Börje Johansson (S) 
Kristina Rydén (S) 

Tjänstemän Torill Skaar Magnusson §§ 114-125 
Jonas Persson § 116 
Pernilla Haraldsson § 115 
Helen Ahlberg § 119 
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§ 114 Dnr 2016-000001 739 

Val av justeringsperson 

 

Beslut 
Johnny Håkansson (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 115 Dnr 2016-000150 730 

E-hälsa 

Informations- och kommunikationssamordnare (IKT-samordnare) Pernilla 
Haraldsson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  
Informationen delges ledamöterna muntligt genom en presentation och berör 
äldreförvaltningens arbete med trygghetslarm, digitala lås, E-hälsa och 
verksamhetsutveckling kring detsamma. 

 De digitala trygghetslarmen som används kan kopplas till både det 
mobila nätet eller till fast bredband. 814 vårdtagare har i dagsläget 
larm. Utmaningen vad gäller de digitala trygghetslarmen är på platser 
med dålig mobiltäckning och inget fast bredband. 

 Vidablick, Olsgården och Lindebo får i höst ett nytt larmsystem. 
Inom ramen för det nya larmsystemet kommer det vara möjligt att ta 
emot larm i telefoner via trådlöst nätverk (Wifi). 

 Arbetet med digitala lås för en nyckelfri hemtjänst fortskrider. I 
dagsläget har 521 nyckelfria lås monterats. Ca 177 vårdtagare kvar 
att installera hos varav 70 stycken har låskistor som behöver bytas. 

 Arbetet med E-hälsa är prioriterat. Som exempel nämns 
vårdplanering via Skype, 1177 vårdguidens utveckling av digitala e-
tjänster samt den nationella patientöversikten (NPÖ). 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo 
Johansson (S), ledamöterna Sylvia Edwinsson (MP), Tomas Lund (SD), 
Johnny Håkansson (S), tjänstgörande ersättare Yvonne Olsson (SD), Rickard 
Evaldsson (M) samt ersättare Kristina Rydén (S). 

Yrkanden 

Anders Lund (M) yrkar på att informationen noteras till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 116 Dnr 2016-000106 739 

Redovisning av Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK) 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Resultatet av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning 
kommunernas kvalitet i korthet (KKIK) har delgivits nämndes ledamöter 
genom utskickat material. 

Materialet presenteras av verksamhetsutvecklare Jonas Persson med särskilt 
fokus på resultat rörande tillgänglighet, hemtjänst, särskilt boende, 
samhällsutveckling, delaktighet och information samt trygghet. Indikatorer 
särskilt relevanta för nämnden har valts ut inom ovan angivna områden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo 
Johansson (S), ledamöterna Johannes Chen (-) samt Johnny Håkansson (S). 

Yrkanden 
Anders Lund (M) yrkar på att äldreförvaltningen till sammanträdet i 
november återkommer med en analys och kommentarer av resultaten av 
kommunernas kvalitet i korthet.  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att uppdra åt äldreförvaltningen att till sammanträdet 
i november återkomma med en analys och kommentarer av resultaten i 
kommunernas kvalitet i korthet. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen. 
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§ 117 Dnr 2016-000162 730 

Internkontrollplan 2017 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Förslag från äldreförvaltningen på internkontroller för 2017: 

Granskning av måltidsmiljön på 10 olika vård och omsorgboende 2 gg/år av 
dietist. Observera hur teamsamverkan kring riskbedömningar i Senior Alert 
fungerar på enheternas team möten. 5 team i hemtjänst och 3 team på vård 
och omsorgsboende 2 gg/år av MAS. Observation av läkemedelshanteringen 
i hemtjänsten enligt SOSFS 1997:14. 5 hemtjänstområde 2 gg/år av MAS. 
Observation av hur författningen SOSFS 2015:10, basal hygien, efterföljs i 
verksamheten. 5 hemtjänstgrupper och 5 vård och omsorgsboende 2 gg/år av 
kvalitetsutvecklare. Hur hanteras avvikelser i lilla ledningsgruppen. 
Observation under 4 hemtjänstgruppers och 4 vård och omsorgsboendes lilla 
ledningsgrupper av kvalitetsutvecklare.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås anta föreslagen internkontrollplan.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordförande Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo 
Johansson (S), ledamot Johannes Chen (-) samt ersättare Kristina Rydén (S). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar på att ett kontrollmoment för säkerställande av att 
beviljade biståndsbeslut utförs samt att en mall för risk och 
väsentlighetsbedömning tillförs internkontrollplan för 2017. 

 

Johannes Chen (-) yrkar bifall till Bo Johanssons (S) yrkande.  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 
Äldrenämndens beslutar att anta internkontrollplan för 2017 med justeringen 
att ett kontrollmoment för säkerställande av att beviljade biståndsbeslut 
utförs samt att en mall för risk och väsentlighetsbedömning tillförs planen. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 118 Dnr 2016-000160 730 

Backen 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Backen är ett vård- och omsorgsboende med totalt 27 lägenheter. Boendets 
utformning är som radhus där varje lägenhet har en egen ingång direkt 
utifrån med tillhörande veranda. Den omgivande miljön är mycket trevlig 
och det finns tillgång till gemensamma måltider och aktiviteter. De senaste 
åren har behovet till största delen varit demensplatser vilket gör att Backen 
inte kan erbjudas som vård- och omsorgsboende i full utsträckning då det 
inte är lämpligt som demensboende. 

Målgruppen för ett vård- och omsorgsboendet är personer med stort behov 
av stöd och hjälp för att klara vardagen som beviljas boende genom 
myndighetsbeslut. Backen har periodvis stått med outhyrda lägenheter vilket 
har föranlett att äldrenämnden tidigare har beslutat att nio av lägenheterna 
kan hyras ut som trygghetsboende till personer 70 år och äldre. Beslutet 
bidrog till att samtliga nio lägenheter blev uthyrda. 

Nu finns åter igen outhyrda lägenheter där förslagsvis tre till, totalt 12 av 27 
lägenheter, skulle kunna hyras ut som trygghetsboende. Ett beslut om att 
kunna hyra ut delar av lägenheterna som trygghetsboende innebär ökad 
flexibilitet då de 12 lägenheterna då behov finns även kan beviljas och 
nyttjas som vård- och omsorgsboende.  

Bedömning 

Då Backen av olika anledningar till fullo kan vara svårt att hyra ut som vård- 
och omsorgsboende föreslås äldrenämnden att utöka trygghetsboendet med 
tre lägenheter, från nio till tolv. Vid behov och efterfrågan kan lägenheterna 
även framgent hyras ut som vård- och omsorgsboende 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att låta 12 av totalt 27 lägenheter ges 
möjlighet att hyras ut som trygghetsboende.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), tjänstgörande 
ersättare Rickard Evaldsson (M) och Ulla Samuelsson (C). 
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Yrkanden 
Rickard Evaldsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna att 12 av totalt 27 lägenheter ges möjlighet 
att hyras ut som trygghetsboende. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 119 Dnr 2016-000081 730 

Rapportering av Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ 
och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL samt beslut 
enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, till IVO 
för kvartal III 2016 

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 
III, 2016, att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet.  

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att 
översända detsamma till kommunstyrelsen för rapportering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 120 Dnr 2016-000023 739 

Anslagsförbrukning 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Anslagsförbrukningen för september månad 2016 har delgivits nämndens 
ledamöter genom utskickat material.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 
Anders Lund (M) yrkar på att notera informationen till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 121 Dnr 2016-000004 739 

Skrivelser, cirkulär m.m 

 

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

Cirkulär 16:48, ”Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). Högsta 
förvaltningsdomstolens domar 1367-1383-15 och 1624-14”, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). 

Cirkulär 16:49, ”Kompetenslyft och extratjänster”, Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL).  

Dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, Mål nr: 1624-15.  

Dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, Mål nr: 1376-1383-15.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar på att notera informationen till 
protokollet.  

Propositionsordning 

Mötesordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 122 Dnr 2016-000005 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  
Följande delegationsbeslut redovisas: 

 Attestandlista för äldrenämnden, reviderad 2016-09-19. 

 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar. 

 Biståndsbeslut under september månad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M) 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar på att notera informationen till 
protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisade delegationsbeslut till 
protokollet. 

________________ 

Exp: 

Lena Tingdal 
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§ 123 Dnr 2016-000002 739 

Aktuellt i verksamheten 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Information ges om: 

 Utbildningsinsatser för personal inom äldreomsorgen. Samtal förs 
mellan äldreförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 
arbetsmarknadsenheten. För genomförande krävs ett tilläggsäskande 
för lärartjänster. 

 Miljöbilar. Arbetet med miljöbilar fortskrider i kommunen. 
Osäkerhet råder fortfarande kring kostnaderna för detsamma. 

 Måltidsinformation med fokus på näringsdrycker. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo 
Johansson (S), ledamöterna Sylvia Edwinsson (MP), Tomas Lund (SD), 
ersättarna Lindis Ohlsson (S) samt Börja Johansson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar på att nämnden ställer sig bakom 
redovisningen om utbildningsinsatser och äskandena till detsamma. 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar ställa sig bakom redovisningen om 
utbildningsinsatser och äskanden till densamma samt att i övrigt notera 
informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 124 Dnr 2016-000003 739 

Information om kurser, konferenser m.m 

 

Sammanfattning  
Ingen information avseende kurser eller konferenser föreligger vid dagens 
sammanträde. 

________________ 
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§ 125 Dnr 2016-000006 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  
Inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde.  

________________ 

 

 


