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§ 35 Dnr 2010  

Information "Seniorer hjälper seniorer". 
 

Sammanfattning  
 Erika von Buxhoeveden, Birgitt Steneld och Bengt Mauritzson från SPF 
Bräkne-Hoby, lämnar följande information. 

Seniorerna behöver utvecklas sin roll i en ideell orgnisation, som kan hjälpa 
sjuka och anhöriga till sjuka seniormedelmmar i olika situatioer. 

SPF Bräkne-Hoby, ”Seniorer i Tiden” har startat ett projekt för att undersöka 
möjligheterna att bilda en frivillig grupp seniorer som på ideell basis avlastar 
eller hjälper andra seniorer. Projektet är döpt till ”Seniorer hjälper seniorer”. 
Denna grupp ska vara ett komplement till det goda arbete kommunen redan 
utför. 

Projektets konkreta mål är att undersöka möjligheten till att bygga upp en  
frivilllig organisation ”Seniorer hjälper senoirer” och att undersöka hur en 
frivillig organisation kan fungera i praktiken.    

Målgrupper är att vårda anhöriga som behöver tid och utrymme för att ”pusta 
ut”, dvs ta hand om sig själva för att orka med situationen och för 
ensamstående seniorer som drabbats av ohälsa. 

SPF Bräkne-Hobys projektledning har tagit kontakt med berörda instanser 
inom Ronneby kommun och Landstinget i Blekinge. SPF ska kartlägga 
behovsunderlag och intresset för verksamheten genom en enkät till seniorer i 
Bräkne-Hoby. De ska dokumenter informationen, hålla föreläsningar som 
anknyter till projektet och starta studiecirklar. Om projektet leder fram till 
bildandet av en frivillig organisation, lägga grunden för en handlingsplan.  

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson, (RP), ledamöterna Susanne 
Lundgren, (M), Bo Johansson, (S), Anders Lund, (M) samt ersättare Kristina 
Rydén, (S). 

Ordförande Sune Håkansson framför Äldrenämndens tack för en givande 
och intressant information. 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 36 Dnr 2013-000060 73 

Åtgärder efter tillsyn av Inspektionen för vård och 
omsorg IVO avseende avvikelsehantering och 
anmälningsskyldighet. 
 
Bakgrund 
Inspektionen för vård och omsorg IVO genomförde den 18 april 2013 en 
inspektion avseende avvikelsehantering och anmälningsskyldighet inom 
äldreomsorgen. Brister påvisades och IVO, krävde i beslut den 16 sept. 
2013, att äldrenämnden ska tillse att nämndens systematiska 
förbättringsarbete gällande utredning av avvikelse sker enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 
Förslag på åtgärder redovisade i äldrenämnden. 
Äldrenämnden inkom med redovisning av vidtagna åtgärder till IVO den 21 
nov 2013. 

Åtgärder 
Uppdaterat och reviderat material för rutiner och riktlinjer avseende 
systematiskt förbättringsarbete, utredning av avvikelser, 
rapporteringsskyldighet och hur rapportering, sammanställning och analys av 
inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska ske. 
- Rutiner för utredning avvikelser, rapporteringsskyldighet, sammanställning 
och analys är upprättade. Alla enheter ska redovisa avvikelser, klagomål och 
synpunkter gällande åtgärder och återkoppling inom sin enhet. Resultatet ska 
redovisas i enhetens Resultatberättelse. Sammanställning av alla enheters 
resultat och analys redovisas i Kvalitetsberättelsen och 
Patientsäkerhetsberättelsen.  

Planerad information under våren 2014 om rutiner och utbildning i 
dokumentation av avvikelsehantering i verksamhetssystemet till personalen i 
verksamheten.  
- Utbildning i verksamhetssystemet har genomförts under nio tillfällen i 
februari 2014 för enhetschefer, hälso-och sjukvårdspersonal samt 
representanter för omvårdnadspersonalen som i sin tur får lära sina 
medarbetare. 
Rutiner för dokumentation i systemet är upprättade och hanteringen följer de 
skriftliga rutinerna för åtgärder och återkoppling.  
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Sammanfattning 
All avvikelserapportering i verksamhetssystemet ska fungera fullt ut i 
verksamheten juni 2014 och all rapportering via pappersblanketter tas bort. 
 
Skälen för beslut är att tillämpliga bestämmelser enligt Socialtjänstlagen 3 
kap.3§ (2001:453) och föreskrifter om Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9) åtföljs. 
 

 IVO bedömer att relevanta åtgärder har vidtagits och planeras för att rätta 
till förekommande fel och brister och beslutar att ärendet är avslutat. 
 
IVO kan komma att genomföra en tillsyn under hösten 2014 för att följa upp 
resultatet av vidtagna åtgärder. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Bo Johansson, (S), Susanne Lundgren, (M), 
och ersättare Kristina Rydén, (S). 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 37 Dnr 2014-000042 730 

Information om e-Hälsa. 
 

Sammanfattning  
 Sytemförvaltare Ulf Danilesson och utvecklingssamordnare Elisabeth 
Backström föredrar ärendet. 

Sedan den 19/2 är alla kommuner i Blekinge även producenter i NPÖ det vill 
säga att vi läser upp en del av informationen i våra HSL-journaler till NPÖ 
så att andra vårdgivare kan läsa informationen. 

NPÖ (Nationell patient översikt) 

Återstående arbete med denna del är nu att samverka med landstinget för att 
försäkra sig om att rätt information läses upp vid rätt tillfälle och att 
rutinerna för användandet utvecklas. 
 

Nyckel fri hemtjänst med möjlighet att dokumentera skall tas fram och 
implementeras under året. En samordnare för detta projekt finns, Elisabeth 
Andersson.  

Mobilitet i hemtjänsten och hemsjukvård 

Försöket med läsplattor i hemsjukvården skall utvärderas och utökas. 
Uppstart med försök att använda bärbar dator i hemtjänsten för 
dokumentation. 
Test med patientnära analys fortgår. 
 

Tidplan, arbetet med upphandling/avrop och planering av projektplan för 
genomförandet fortgår genom en projektsamordnare, Elisabeth Andersson. 

Digitala trygghetslarm 

 

I dagsläget kan vi fortsätta dela arbetet med landstinget ang. utfärdandet av 
korten men detta avser endast HSL-personal. Vill vi utöka med flera 
personalgrupper måste organisationen ses över. 

Säker roll- och behörighetsidentifikation (SITHS-kort) 

Frågan skall lyftas till LSVO för att få en länsövergripande lösning. 
 

Tillsammans med övriga kommuner se över behovet av tjänster. 
e-tjänster 

Se över vad Tieto har att erbjuda i form av e-tjänster. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Bo Johansson, (S), Susanne Lundgren, (M), 
samt Sylvia Edvinsson, (MP).  

 
Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(20) 

2014-03-12  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38 Dnr 2007  

Stimulansmedel e-Hälsa 
 

Sammanfattning  
 Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet och lämmnar 
följande beslutsförslag. 

Som framgår av bilaga 1, har SKL inom ramen för stimulansmedlen inlett en 
satsning på e-Hälsa där medlen har riktats till regionförbunden. Satsningen 
syftar bl. a till att utveckla insatser, verktyg och processer inom 
socialtjänsten och vård- och omsorg för att förbättra våra arbetssätt med 
hjälp av ny teknik. 
 
I Blekinge har det under 2013 pågått ett utvecklingsarbete på temat e-Hälsa 
där man har tittat på fem områden, NPÖ (nationell patientöversikt) mobilitet 
i hemtjänst och hemsjukvård, digitala trygghetslarm, säker roll och 
behörighetsidentifikation samt e-tjänster.  
 
Det finns under 2014 möjlighet för Blekinge län att söka ekonomiska medel 
för att fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet För att få ta del av 
medlen krävs att varje berörd nämnd beslutar om att etablera konceptet 
”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för finansiering, 
organisation och samverkan inom området e-Hälsa och därmed påbörja 
processen med att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i 
hemmet genom digital teknik. 
 
De fem kommunerna och landstinget i Blekinge har sedan länge etablerat ett 
gott samarbete när det gäller utvecklingsfrågor inom den sociala sektorn 
samt att äldreförvaltningen sedan tidigare har fått i uppdrag av äldrenämnden 
att ta fram en långsiktig teknikplan. Äldrenämnden föreslås därför att ställa 
sig positiva till att delta i den planerade samverkansarbetet när det fortsatt 
satsning på e-Hälsa. 
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Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta följande: 

- Att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet 
genom digital teknik” samt 

- Att ge äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för 
finansiering, organisation och samverkan inom området e-Hälsa och 
därmed påbörja processen med att etablera konceptet ”trygghet, service 
och delaktighet i hemmet genom digital teknik”. 

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Bo Johansson, (S), Susanne Lundgren, (M), 
samt Johannes Chen, (KD).  

 
Yrkanden 
Susanne Lundgren, (M), yrkar bifall till förslaget. 

 
Propositionsordning 
Ordförande Sune Håkansson, (RP) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma. 

 
Beslut 
Äldrenämnden beslutar att etablera konceptet ”trygghet, service och 
delaktighet i hemmet genom digital teknik” samt 

Att ge äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för 
finansiering, organisation och samverkan inom området e-Hälsa och därmed 
påbörja processen med att etablera konceptet ”trygghet, service och 
delaktighet i hemmet genom digital teknik”. 

________________ 
Exp. Torill Skaar Magnusson 
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§ 39 Dnr 2014-000013 730 

Boendeplanering. 
 

Sammanfattning  
Förvaltnignschef Torill Skaaar Magnusson föredrar ärendet. 

Under det ssenaste halvåret har köerna till de särskilda boendena varit 
besvärande. På kort sikt kan Parkdala vara en lösning. Kommunfullmäktige 
behandlar ärendet vid sitt marssammanträde.  

För att få en bra långsiktig lösning behövs en noggrannare utredning. I denna 
bör ingå representanter för Äldrenämnden, Kommunstyreslen, KPR samt 
Ronnebyhus. Förvaltningens utvecklingssamordnare kommer att få 
uppdraget.     

   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson, (RP), ledamöterna Bo 
Johansson, (S), Susanne Lundgren, (M), samt Johannes Chen, (KD).  

 
Beslut 
Äldrenämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef Torill Skaar 
Magnusson att till nästa sammanträde utarbeta ett förslag om 
sammansättning och uppdrag för en arbetsgrupp som ska behandla den 
långsiktiga boendeplaneringen.  

________________ 

Exp 
Torill Skaar Magnusson 
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§ 40 Dnr 1988  

Parkdala - boendereserv 
 

Sammanfattning  
 Utvecklingssamordnare Elisabet Backstöm föredrar ärendet. 

Äldreförvaltningen ser korttiddsboendet på Parkdala som en tillfällig lösning 
för att hantera kösituationen. Under hyresperioden ska en långsiktig 
boendeplan arbetas fram och den kan innefatta ny- och ombyggnation. Detta 
innebär att den bemanning som anställs och de inventaier som köps in till 
Parkdala kan förflyttas till nytt eller ombyggt boende.  

Nytt boende på Parkdala, plan 1 och 2. De årliga kostnaderna för driften 
beräknas till 8 544 tkr.  

Ovanstående kostnader är baserade på helår. Äldreförvaltningens ambition är 
att personalkostnaden kan bekostas med 3 000 tkr genom omfördelnign av 
hemtjänstens resurser.   

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson, (RP), ledamöterna Bo 
Johansson, (S), Susanne Lundgren, (M), Johannes Chen, (KD), Tomas Lund, 
(SD) samt ersättare Kristina Rydén, (S).  

 

Yrkanden 
Bo Johansson, (S), yrkar att Äldrenämnden inte ska binda sig för att kunna 
omfördela 3 000 tkr, varför han yrkar på återremiss av ärendet.  

Susanne Lundgren, (M), framför följande tilläggsyrkande:  

Uppdraget att minska kostnaderna för et nytt korttidsboende på Parkdala ser 
Äldrenämnden i dagsläget som mycket svårt. Huruvida hemtjänst-
kostnaderna sjunker vid ett ianspråktagande av Parkdala är i dagsläget inte 
självklart. 

Utifrån ovanstående ser Äldrenämnden det som svårt att omfördela medel av 
hemtjänstens resurser, nämnden kommer dock att följa kostnadsutvecklingen 
noggrant och omfördela, om förutsättningar finns. 

Bo Johansson, (S), återtar sitt yrkande. 
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Beslut 
Äldrenämnden beslutar att meddela Kommunstyrelsen att Parkdala behövs 
och att detta medför ökande kostnader med 8 554 tkr per helår. Behovet av 
tilläggsanslag för år 2014 meddelas vid ett senare tillfälle. 

Äldrenämnden beslutar att bifalla Susanne Lundgrens, (M), tilläggsyrkande. 

________________ 
 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 41 Dnr 2014-000052 730 

Genomgång av mål och nyckeltal. 
 

Sammanfattning  
 Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet tillsammans med 
MAS Eva Blad, utvecklingssamordnare Elisabeth Backström och 
kvalitetssamordnare Britt-Marie Karlsson.  

Genomgång redovisas av tidsplan samt tänkat mål och nyckeltal för 2015-
2016.   

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson, (RP), ledamöterna Bo 
Johansson, (S), Anders Lund, (M), Susanne Lundgren (M) samt ersättare 
Kjell GG Johansson, (M). 

 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att ge förvaltningschef Torill Skaar Magnusson i 
uppdrag att till nästa sammanträde återkomma i ärendet. 

 ________________ 
Exp. 
Torill Skaar Magnusson 
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§ 42 Dnr 2014-000036 730 

Anslagsförbrukning 2014 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar  anslagsförbrukning för 
januari och februari år 2014.    

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson, (RP), och ledamot Bo 
Johansson, (S). 

 

Yrkanden 
Bo Johansson, (S), yrkar att prestationsmedlen flyttas, för att nå ökad 
överskådlighet.    

 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att kontot för prestationsmedel skall flyttas och att i 
övrigt notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 43 Dnr 2014-000003  

Aktuellt i verksamheten. 
 

Sammanfattning  
 Förvaltnngschef Torill Skaar Magnusson lämnar information om: 

”Passion för  livet” ett förebyggande arbete från SKL om Seniorcoacher. 
Landstingets pensionärsråd har bjudit in förvaltningen för informations- 
utbyte. 

Förvaltningschefen kommer att intervjuas av regeringens utsedda personer, 
vilka ska se över Betalningsansvarslagen.  

Från riksnivå finns ett fortsatt intresse för vårt projekt Trygg hemgång. Det 
blir ett framträdande på Äldreriksdagen, sannolikt också i Almedalen. 

 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 44 Dnr 2014-000004  

Information om kurser och konferenser m.m.                              
 

Sammanfattning  
 En inbjudan från Kulturrådet m fl gällande Framtidens äldre – Uppdrag 
gränslöst, redovisas.  

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera kurser och konferenser till protokollet. 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(20) 

2014-03-12  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Dnr 2014-000005  

Skrivelser, cirkulär m.m. 
 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetesutskott § 34/2014, långsiktigt boendeplanering 
inom Äldreförvaltningen. 

Fritids- och kulturnämnden § 14/2014 Miljötekniks begäran om remissvar 
avseende ny avfallsplan och renhållningsordning för Ronneby kommun. 

Protokoll från 2014-02-05 från Äldreomsorgens samverkansgrupp. 

Avgifter inom Äldreomsorgen.    

 
Deltar i debatten 
I debatten ställer ledamot Bo Johansson, (S) en fråga om avgifternas 
utformning. Svar kommer att redovisas på nästa sammanträde. 

 
Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 46 Dnr 2014-000006  

Delegationsbeslut. 
 

Sammanfattning  
Pärmen för  delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Återrapportering av delegationsbeslut i personalfrågor.    

 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(20) 

2014-03-12  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 47 Dnr 2014-000007  

Övriga ärenden. 
 

Birger Svensson, (C), frågar om verksamhetsbesöken. Nämndsekreterare 
Inga-Lill Gliveson kommer att sammanställa ny lista för år 2014. 

Bo Johansson, (S), påtalar att enligt § 34/2014 står det ”Kortis”, det skall stå 
korttidsboende.  

 Bo Johansson, (S), ställer fråga om vem har tagit belut om att kalla till möte 
med beredningsutskott, KPR 2014-03-12,  och på vilken grund i reglementet 
eller på delegation har detta beslut tagits?  

Då ledamot Birger Svensson, (C), tillika ordförande i KPR lämnat 
sammanträdet, kunde denne inte svara. 

 
Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera övriga ärenden till protokollet. 

________________ 
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