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Plats och tid Äldrenämnden 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Bo Johansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen den 23 september 2014 kl. 15.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 114-126 
 Inga-Lill Gliveson  

 Ordförande 

  

 Sune Håkansson  

 Justerare 

  

 Bo Johansson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2014-09-17 

Datum då anslaget sätts upp 2014-09-23 

  

Datum då anslaget tas ner 2014-10-14 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Inga-Lill Gliveson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson (RP) Ordförande 
Anders Lund (M) 1:e vice ordförande 
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande 
Anna Espenkrona (M) 
Birger Svensson (C) 
Susanne Petersson (C) 
Johannes Chen (KD) 
Johnny Håkansson (S) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Tomas Lund (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Laila Andersson (FP) 
Ann-Margret Pfeifer (S) 
Kristina Rydén (S) 

Övriga närvarande  

Ersättare Ingrid Carlsson (M) 
Christer Stenström (M) 
Ulla Samuelsson (C) 
Ylva Olsson (SD)  

Tjänstemän Torill Skaar Magnusson, äldrechef 
Lotta Ryberg, demenssjuksköterska § 114 
Terese Åkesson, Silviasyster § 114 
Helen Ahlberg, verksamhetschef § 114 
Maria Sevestedt, verksamhetschef § 114 
Jenny Andersson, utvecklingssamordnare §§ 114-115 
Eva Robertsson, ekonom §§ 114-116, 120 
Ulf Danielsson, systemförvaltare § 115 
Inga-Lill Gliveson, nämndsekreterare 
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§ 114 Dnr 2014-000159 730 

Information angående uppföljning av Trygg inflyttning. 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson inleder informationen om Trygg 

inflyttning för personer som flyttar in på demensboende. 

 

Demenssjuksköterska Lotta Ryberg och Terese Åkesson arbetar i ett team 

om fyra personal. Detta team arbetar som ett extra stöd för personer som 

flyttar till demensboende. En demenssjukdom kräver en palliativ vård. 

Levnadsberättelser är viktiga i första kontakten. Teamet har mycket kontakt 

med anhöriga och personal. Ett vanligt beteende hos personer med demens är 

aggressivitet.       

    

Deltar i debatten 

Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Tomas Lund (SD),                 

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

 

Ordförande Sune Håkansson (RP) tackar för en bra information. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(17) 
2014-09-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 2014-000042 730 

eHälsa 2014. 

 

Systemförvaltare Ulf Danielsson informerar om SITHS-kort som är en 

tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering och ingår i 

projektet eHälsa. 

 

Sammanfattning 

Ett kort innehåller ett personligt Telia e.leg som visar vem du är och ett 

SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 

Inera är det statliga bolag som bla. ansvarar för NPÖ, HSA-katalogen 

(kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges 

kommuner, landsting och privata vårdgivare) och SITHS-certifikat. 

För att kunna utfärda SITHS-kort och lägga upp användare i HSA-katalogen 

krävs avtal med Inera och att man bygger upp en organisation med ett antal 

administrativa roller samt att man förbinder sig att följa ett strikt regelverk 

för utfärdandet av och hantering av kort. Inera utför kontroller att detta följs. 

För åtkomst till ett antal nationella vårdtjänster tex. NPÖ, PASCAL och 

vissa vård register krävs i dag eller kommer att krävas SITHS-kort. 

 

Nuläget: 

Landstinget har avtal med Inera för att få utfärda SITHS-kort. Landstinget 

har i sin tur avtal med kommunerna att utfärda kort och att lägga in uppgifter 

i HSA-katalogen där man måste finnas för att få ett SITHS-cerifikat. 

 

Detta innebär att Landstinget har byggt upp den nödvändiga organisationen 

med administrativa roller, fotografer och personal som ansvarar för 

utlämning av kort samt ansvarar för att vår del i HSA hålls uppdaterad. 

 

Kommunerna meddelar landstinget ny personal som skall ha SITHS-kort 

samt vilka som slutat. 

 

Kommunerna har tillgång till landstingets personalsystem (Heroma) för att 

själva kunna mata in den nya personalens personuppgifter som sedan matas 

upp i HSA-katalogen. 

 

 

Landstinget har nu meddelat att de inte längre har resurser att erbjuda dessa 

tjänster till kommunerna från 2016 då det kommer att bli flera 
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personalgrupper som efterfrågar SITHSkort inte bara ren HSL-personal som 

det är i nuläget. 

 

E-hälsoprojektet har dragit upp detta till LSVO. Som vi ser det i e-

hälsogruppen är det ett stort och kostsamt arbete att bygga upp en egen 

organisation för att kunna utfärda korten i varje kommun. Man måste nog 

här försöka få en lösning av samverkan mellan kommunerna och ev. 

landstinget. 

 

Samt ta ställning till vad vi skall ha korten till i framtiden. Skall de bara vara 

kort för åtkomst till datasystem eller skall de utnyttjas som tex. passerkort, 

legitimation, elektronisk signering. Väljer man att ta fram ett företagskort, 

som Landstinget i dag inte kan erbjuda, finns alla dessa möjligheter. 

    

Deltar i debatten 

Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anna Espenkrona (M),             

Ylva Olsson (SD), Anders Lund (M), Kristina Rydén (S),                        

Laila Andersson (FP) och Christer Stenström (M). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 116 Dnr 2014-000162 730 

Justering av författningssamling, avgifter inom 
äldreomsorgen. 

 

Sammanfattning 

Avgifterna inom äldreomsorgen ska ses över. Förslag ska lämnas från 

Äldreförvaltningen vid nästa sammanträde.    

    

Deltar i debatten 

Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Ann-Margret Pfeifer (S),          

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

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att uppdra åt Äldreförvaltningen att återkomma med 

förslag vid nämndens sammanträde i oktober månad.  

________________ 
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§ 117 Dnr 2014-000090 730 

Sörbycenter. 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under § 209/2014 återremitterat ärendet 

angående Sörbycenter och uppmanat förvaltningen att avtalet upprättas i 

treårsintervaller samt att nio månaders uppsägning ska gälla, annars löper 

avtalet ytterligare tre år.                                                                                         

Äldrenämnden har under § 94/2014 delegerat till äldrechefen att skriva nytt 

hyreskontrakt för Sörbycenter.                                                                   

Äldrechef Torill Skaar Magnusson lämnar nytt förslag till avtal med 

Sörbycenter. Hyresavtalet undertecknas av Äldrenämndens ordförande och 

äldrechefen. 

    

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att överlämna avtalet till Kommunfullmäktige för 

godkännande. 

________________ 

 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 118 Dnr 2014-000147 730 

Framtidens korttidsboende. 

 

Sammanfattning  

Behovet av vårdplatser skiftar ständigt i äldreomsorgens verksamhet och att 

skapa en prognos för vilka typer av vårdplatser som kommer att efterfrågas i 

framtiden är svårt. Den andelen av befolkningen som är i behov av någon 

form av boende ökar dock för varje år.  

I dagsläget har vi 18 platser på Vidablick samt en tillfällig lösning på 

Parkdala som öppnar under oktober 2014 där vi kan erbjuda 8 

korttidsplatser. En ny struktur skulle därför behöva utvecklas för att skapa en 

större flexibilitet av korttidsboende.   

    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ge Äldreförvaltningen i uppdrag att utreda framtidens behov 

av korttidsboende. 

  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ge Äldreförvaltningen i uppdrag att utreda framtidens 

behov av korttidsboende. 

 

________________ 
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§ 119 Dnr 2014-000152 730 

Sammanträdesordning för Äldrenämnden 2015. 

    

Förslag till beslut 

Föreligger förslag till sammanträdesordning för Äldrenämnden 2015 enligt 

nedan. 

Tid: onsdagar kl. 13.30 

 

21 januari          
 

25 februari   
 

18 mars         
 

15 april             
 

20 maj      
 

17 juni  

 

19 augusti          
 

23 september  

 

14 oktober        
 

11 november     

  

9 december    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

______________ 

Exp: Kommunledningsförvaltningen 
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§ 120 Dnr 2014-000002 730 

Tertial 2. 

 

Sammanfattning 

Uppföljningsrapport och redovisning på aktivitets- och objektsnivå 

föreligger. Uppföljningsrapport över övergripande mål redovisas. 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson ger en 

redovisning och svara på frågor. Det prognostiserade överskottet visar på 

711 tkr. 

Äldrenämnden har tagit del av uppföljningsrapport samt redovisning på 

aktivitets- och objektsnivå. Kommentarer och vidtagna åtgärder avseende 

verksamhet och ekonomi redovisas i bilaga.  

       

Deltar i debatten 

Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anna Espenkrona (M),        

Christer Stenström (M), Kristina Rydén (S) och Ylva Olsson (SD). 

 

Beslut 

Äldrenämnden överlämnar Tertial 2 med godkännande till 

Kommunstyrelsen/Budgetberedningen. 

________________ 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen/Budgetberedningen 
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§ 121 Dnr 2014-000003 739 

Aktuellt i verksamheten. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar från aktuellt i verksamheten 

enligt nedan. 

- En uppföljning av övertagandet över hemsjukvården ska redovisas 

under hösten. 

- Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn i hemtjänsten under våren 

2014. Arbetsmiljöverket har fått ett uppdrag från regeringen att 

genomföra särskilda insatser för att synliggöra och förbättra kvinnors 

arbetsförhållanden. Ett skäl till uppdraget är att kvinnor svarar för en 

större andel av den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. 

Uppföljningsbesök kommer att ske den 21 november 2014. 

 

- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat genomföra en 

verksamhetstillsyn i Ronneby kommun den 9 oktober 2014. 

Granskning kommer att ske av hur kommunen uppfyller kraven i 

lagstiftningen och gällande föreskrift avseende delegering av hälso- 

och sjukvårdsuppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården. 

 

- Totalt 27 personer står i kö till äldreboende, nio personer till 

demensboende och 18 personer till särskilt boende.    

 

 

Verksamhetschef Maria Sevestedt informerar enligt följande. 

 

- Rekryteringen av personal till äldreboendet i Parkdala är klar och 

boendet ska tas i bruk fr.o.m. 15 oktober. Åtta platser är planerade. 

Tillkommer lite extra kostnader i samband med brandtillsyn. 

  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 122 Dnr 2014-000160 730 

Bemanningsregler, eventuell ändring. 

 

Sammanfattning  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar om att nya bemanningsregler 

inom särskilt boende kan komma att träda i kraft den 1 mars 2015. 

Diskussioner pågår mellan Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och 

landsting, SKL. Detta innebär ökade kostnader för äldreomsorgen med 5 

milj. kr. Äldrechefen återkommer till nämnden i ärendet.     

    

Deltar i debatten 

Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anders Lund (M),                    

Ylva Olsson (SD), Kristina Rydén (S) och Anna Espenkrona (M). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att överlämna denna paragraf till budgetberedningen. 

________________ 

 

Exp: 

Budgetberedningen 
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§ 123 Dnr 2014-000004 730 

Information om kurser och konferenser m.m.                             
Alla som deltagit på kurser, konferenser eller varit ute i 
verksamheten uppmanas att lämna redovisning 
skriftligt eller muntligt. 

 

Utvecklingssamordnare Jenny Andersson informerar om inbjudan till 

konferens och inspirationsdagen Trygghet, Service och delaktighet i hemmet 

med digital teknik den 15 oktober 2014 kl. 09.00 – 16.00 på Ronneby Brunn. 

Konferensen är kostnadsfri och anordnas av projektet eHälsa för 

kommunerna i Blekinge. 

    

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att de från nämnden som tänker närvara på 

konferensen anmäler sig till sekreteraren. 

 

________________ 

 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(17) 
2014-09-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 2014-000005 730 

Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. 

 

a) Tilldelningsbeslut 2014-08-13 om att anta anbudsgivare Tunstall AB 

som leverantör av trygghetslarm och larmmottagning samt 

vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare. 

b) Från SPRF Brunnskällan 2014-08-13 ansökan om bidrag för social 

verksamhet. 

c) Från Kommunstyrelsen i Sölvesborg § 89 om förslag till avtal om 

FoU-verksamhet mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i 

Blekinge. 

d) Från Socialstyrelsen 2014-08-19 Kommunernas förutsättningar att ta 

emot utskrivningsklara patienter – betalningsansvarslagen. 

e) Från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, 2014-09-08 

Meddelande om inspektion. 

f) Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet, KPR, 2014-09-03. 

g) Från Kommunstyrelsen § 197 Kommunövergripande 

krishanteringsplan – Ledningsplan för allvarliga och extra ordinära 

händelser. 

h) Hörslingor i stadshuset, skrivelse och svar. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 125 Dnr 2014-000006 730 

Delegationsbeslut. 

 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 juni – 31 juli 2014. 

Rapporter i personalärenden. 

Avskrivningar av fordringar efter dödsboanmälningar och bouppteckningar. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 126 Dnr 2014-000007 730 

Övriga ärenden. 

  

- Ledamot Birger Svensson lämnar ut inbjudan om Äldredag torsdagen 

den 30 oktober 2014. 

- 2:e vice ordförande Bo Johansson påtalar att nya bestämmelser 

angående dokumentation träder i kraft fr.o.m. 1 januari 2015. Då 

införs nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom 

socialtjänsten. Äldrechef Torill Skaar Magnusson återkommer med 

information i ärendet. 

- Ordförande Sune Håkansson tackar Anna Espenkrona med en 

blomma för sin tid i nämnden då hon idag gör sitt sista sammanträde 

här. 

  ________________ 

 


