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2011/34 

§ 27  Servicehuset Lindebo, Bräkne-Hoby, åtgärder efter Socialstyrelsens 
tillsynsrapport.  

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-12 Åtgärder efter Socialstyrelsens 

tillsynsrapport på Lindebo servicehus, 
2012-03-07. 

   

Sammanfattning 
Föreligger rapport om åtgärder efter Socialstyrelsens tillsynsrapport på Lindebo servicehus i 

Bräkne-Hoby den 12 och 13 oktober 2011. Åtgärderna innefattar ett säkerställande att 

dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen förs separat. 

 

Efter Socialstyrelsens tillsyn på det särskilda boendet Lindebo den 12 och 13 oktober 2011 har 

äldreförvaltningen Ronneby kommun bytt verksamhetssystem.  

Äldreförvaltningen har lämnat Magna Cura och har sedan årsskiftet 2011/2012 upphandling via 

Tieto med Procapita som verksamhetssystem. I och med denna övergång har mycket i 

Socialstyrelsens bedömning löst sig utan några konkret vidtagna åtgärder. Som exempel kan 

nämnas lösningar för att hälso- och sjukvårdsuppgifter inte ska föras in i de löpande anteckningarna 

enligt Socialtjänstlagen samt lösningar för att omsorgspersonalens utförandeanteckningar inte blir 

liggande och därmed inte införda i journalen vid hög arbetsbelastning för enhetschefen. 

 

Metoder för diagnostik, vård- och behandling  

 

Försök har gjorts att genom pilotprojekt införa läkemedelsgenomgångar, men föll inte väl ut, då 

Blekingemodellens metod inte accepterades av patientansvariga läkare. 

Införande av läkemedelsgenomgångar är numera ett prioriterat område både inom Hälsovalet, 

landstinget och kommunen. Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen kommer att initieras 

av patientansvarig kommunsjuksköterska till patientens läkare. 

 

Dessutom kommer en analys av olämpliga läkemedel för äldre att göras under året i projektform. 

Kvalitetsmålet Munhälsa ingår från år 2012 i Kvalitetsregistreringen Senior Alert i Ronneby 

kommun. 

  

Rättsäkerhet-dokumentation enligt SoL i genomförandet 

 

Förtydligande kring utformningen av genomförandeplan kommer att utgå till samtlig personal inom 

äldreförvaltningen Ronneby kommun för att uppnå det allmänna rådet.  

Förtydligandet kommer innehålla följande; I Genomförandeplanen ska det framgå, utifrån 

biståndsbeslutet, vilka insatser den enskilde beviljats. Den ska upprättas tillsammans med den 

enskilde eller dess företrädare och kontaktpersonal samt undertecknas av båda parter. Det skall 

tydligt framgå när den upprättats, vilka som deltagit i planeringen, den enskildes eller dess 

företrädares inflytande och delaktighet samt mål för insatser som är beviljade. I planen ska det även 

tydligt framgå vad, när och hur insatserna skall genomföras samt när och hur uppföljningen ska ske. 
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Inom äldreförvaltningen Ronneby kommun har en överenskommelse skett att uppföljning av 

genomförandeplanen ska ske vid förändringar av den enskildes behov, dock minst var 6:e månad. 

 

För att säkerställa att dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen förs separat har 

äldreförvaltningen i Ronneby kommun vidtagit direkta åtgärder enligt befintlig reservrutin. 

Reservrutin, i form av separata pärmar för varje enskild vårdtagare där fortlöpande hälso- och 

sjukvårds dokumentation förs av omsorgspersonalen, används vid övergången mellan de två 

verksamhetssystemen. Pärmarna förvaras inlåsta på varje avdelning. I äldreförvaltningens nya 

verksamhetssystem Procapita  kan omsorgspersonalen utföra hälso- och sjukvårdsdokumentation 

fr.o.m. mars 2012. Detsamma gäller för dokumentation enligt Socialtjänstlagen.  Därmed är det inte 

längre aktuellt att enhetschefen för in omsorgspersonalens utförandeanteckning i journalen och 

därmed ingen risk att arbetet med detta blir liggande och orsaka oskäligt dröjsmål innan 

dokumentation i journalen. 

 

För att den enskilde tydligt ska veta vilken hjälp denne får i sitt särskilda boende ska 

biståndshandläggaren i sitt beslut tydligt framställa vilka insatser den enskilde beviljas med sitt 

särskilda boende beslut. Uppföljning av dessa insatser sker sedan fortlöpande genom upprättad 

genomförandeplan. Precis som ovan nämnt ska uppföljning ske vid förändringar av den enskildes 

behov, dock minst var 6:e månad. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att godkänna åtgärderna efter Socialstyrelsens tillsynsrapport 

på Lindebo servicehus, Bräkne-Hoby. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Susanne Östergaard (fp), Bo Johansson (s),  

Kristina Rydén (s), Sune Håkansson (rp), Johannes Chen (kd) och Anders Lund (m). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna åtgärderna efter Socialstyrelsens tillsynsrapport på  

Lindebo servicehus, Bräkne-Hoby. 

 

_____________________ 

Exp: 

Socialstyrelsen
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2012/55 

§ 28  Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2011. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-13 Redovisning 2012-03-12 av 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 
år 2011. 

   

Sammanfattning 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 ska i mars månad varje år  

en Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare upprättas. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Karin Widecrantz lämnar en redovisning av 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2011. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen har fokuserats på de områden som Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) bedömer som särskilda riskområden inom den kommunala hälso- och sjukvården. 

 

Områdena som redovisas i dokumentationen är Kommunikation och information, Läkemedel och 

Demenssjukdom. Vård i livets slut redovisas utifrån mätvärden i Palliativa registret.  

Dessutom redovisas Kost och nutrition, avvikelser och fall samt exempel från verksamheten hur 

resultatet från Senior Alert kommer att redovisas. 

 

Karin Widecrantz återkommer med analys om såromläggning. 

 

Ordföranden tackar för en bra redovisning. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att anta Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2011. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Anders Lund (s), Bo Johansson (s), Sune Håkansson (rp), 

Susanne Östergaard (fp) och Sylvia Edwinsson (mp). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anta Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2011. 

 

_____________________ 
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2012/50 

§ 29  Kvalitetsberättelse för vårdgivare år 2011. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-12 Redovisning 2012-03-12 gjord av Britt-

Marie Karlsson. 
   

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson redovisar kvalitetsberättelse för vårdgivare år 2011. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 bör en gång om året en  

Kvalitetsberättelse för vårdgivare upprättas.  

 

Kvalitetssäkring inom äldreförvaltningen är ett ständigt pågående arbete med utarbetande av regler, 

riktlinjer och rutiner utefter Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och 

uppdrag på beslut av nämnd. Kvalitetssäkringen ska ingå i äldreförvaltningens samtliga anställdas 

uppdrag riktat mot individens fokus.  

Egenkontroll bedrivs genom granskning av dokumentationen i individärende från ansökan till beslut 

och granskning av Basal hygien och hygienrutiner.  

Säker hantering av privata medel samt värdeföremål, om den enskilde har behovet, har höjts genom 

installation av medicinskåp och värdeskåp med ett identifierbart nyckelhanteringssystem i två 

särskilda boenden. Koncept med riktlinjer och rutiner för hanteringen av privata medel finns inom 

verksamheten. 

Systematiskt brandskyddsarbete inom alla särskilda boenden och daglig verksamhet infördes 2010 i 

samverkan med Blekinge Räddningstjänst.  

Personalens rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah och klagomål och synpunkter från den 

enskilde och/eller från dess närstående och från andra kommuninnevånare tas emot och utreds inom 

verksamheten. Det finns alternativa vägar in till verksamheten för klagomål och synpunkter. 

Förbättringsåtgärder som mynnat ut från projekt De äldres bästa från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL), ett projekt i samverkan med landstinget och Blekinge Tekniska Högskola (BTH). 

Handlingsplan för projekt Trygg och säker hemgång till det egna hemmet för den enskilde efter 

sjukhusvistelse med rehabiliterande insatser samt behov av omvårdnad och service i hemmet.  

Införande av lokala värdighetsgarantier utefter nationell värdegrundsgaranti, ny bestämmelse i 

Socialtjänstlagen. Handlingsplan för införandet är sammanställd. 

Gemensam introduktion och information till vikarier inför sommarens semester har genomförts. 

Jämförelse av resultat från brukarundersökningar utförda 2010. Kontinuerlig dokumentation av 

införande och uppdatering av regler, riktlinjer och rutiner utefter lagstiftning och från nämndbeslut.  

 

Ordföranden tackar för en bra redovisning. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att anta Kvalitetsberättelse för vårdgivare år 2011. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Susanne Östergaard (fp), Bo Johansson (s), 

Kristina Rydén (s), Sune Håkansson (rp), Tomas Lund (sd), Susanne Petersson (c), 

Eva Blennow (s), Anders Lund (m) och Ann-Margret Pfeifer (s). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anta Kvalitetsberättelse för vårdgivare år 2011. 

Förvaltningen ska återkomma i augusti med 2012 års mål och strategier. 

 

_____________________ 
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2012/51 

§ 30  KoLa-projektet. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-12 Från BTH, Blekinge Tekniska Högskola, 

2012-03-12, Ekonometik i KoLa-projektet 
- Hållbart förändringsarbete inom 
hemtjänsten i Ronneby. 

   

Sammanfattning 
Sjukgymnast Carina Ström och Anne Olofsson redogör för projektet ”Rehabilitering i samverkan 

kommun och landsting”. 

 

Med stimulansmedel 2007 – 2009 utvecklades en samverkan mellan landsting och kommun, 

ett teamarbete. KoLa-projektet varade mellan 2010 – 2011. 

 

Projektområdet Äldres hälsa 2010 innefattar många delprojekt. Ett av dem, KoLa, har tilldelats 

stimulansmedel och är ett samarbete mellan kommun och landstinget Blekinge. Delprojektets syfte 

är att öka samverkan mellan Ronneby kommun och Landstinget Blekinge genom att utveckla en 

arbetsmodell för anställda med fokus på teamsamverkan inom hemsjukvården. Ett av målen är att 

tydliggöra nyttan med att arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt och en gränsöverskridande 

arbetsmodell. Delstudien äger rum inom hemsjukvården i Ronneby kommun som i fyra 

personalgrupper har börjat implementera den nya arbetsmodellen för teamsamverkan.  

 
I projektet KoLa har syftet varit att genomföra en förändring i vården och en effektivitet genom att 

införa en ny arbetsmodell där olika professioner inom kommunen och landstinget samverkar utifrån 

team. Det övergripande syftet är att sätta vårdtagaren i centrum och målen med projektet är att utveckla 

teamsamverkan, tydliggöra nyttan med att arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt och att arbetet ska 

leda fram till en gränsöverskridande arbetsmodell mellan särskilt boende och ordinärt boende som så 

småningom ska implementeras i hela kommunen. 

 

Inledningsvis har samverkan skett mellan två hemtjänstgrupper i Ronneby kommun men har under tiden 

implementerats i andra hemtjänstgrupper. Vi har i vår studie följt fyra grupper i kommunen. Samverkan 

mellan hemtjänstgrupper som leds av enhetschefer och består av undersköterskor och vårdbiträde samt 

hemsjukvårdsteam som består av sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska i primärvården. 

 

Sammanfattande reflektion:  
Det finns en tillfredsställelse att jobba i team om det blir på ett effektivt sätt och en önskan om att få en 

”egen” doktor i verksamheten framkom i samtalen vilket främjar trovärdigheten i verksamheten vilket i 

sin tur gynnar en hållbar kvalitet i vården. Kommunikationen mellan sjukhus, färdtjänst, bärhjälp och 

hemtjänsten fungerar inte alltid tillfredsställande och bättre samordning efterlystes från samtliga 

informanter. De kanske skulle bjudas in på planeringsmöten.  

Vårdplaneringen som nu kommer att förändras skulle innefatta hela kedjan av organisationer, en 

samplanering som skulle gynna både vårdtagare och personal.  

Projektmålen är på god väg att uppnås och är delvis ett led i kommunaliseringen och samverkan. Även 

syftet att kunna belysa nyttan och effekterna med denna nya arbetsmodell är också en bra bit på väg i 

organisationen.  
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Föreslås en uppföljning av de positiva effekterna av arbetsmodellen som har implementerats och som 

framträder här i studien. Hösten 2012 skulle en ny studie kunna genomföras och belysa hållbarheten i 

förändringsarbetet med teamsamverkan inom hemtjänsten. 
 

Ordföranden tackar för en bra presentation. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Sylvia Edwinsson (mp) och Anders Lund (m) 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2012/48 

§ 31  Information om sammanhållen vård och omsorg - en väg mot mål och 
nyckeltal. 

 

Äldrechef Torill Skaar redogör för ”Sammanhållen vård och omsorg” utifrån Äldres bästa. 

2. Preventivt 

arbetssätt

1. God vård i 
livets slutskede

3. God vård vid 
demenssjukdom

4. God läkemedels-
behandling för äldre

5. Sammanhållen 
vård och omsorg

BKC 2012-02-09 

Riksdag/
regering

•Socialstyrelsen
•SKL

Mätningar
•Öppna jämf.
•Kval-register
•Punktprevalens-
mätningar
•Patient- och 
brukarenkäter 
mm

Kunskap/evidens
•Forskning
•Nat. Riktlinjer mm

 

 

Äldrenämndens vision är att äldre personer som bor i Ronneby kommun ska kunna välja var de vill 

bo samt kunna behålla sina intressen och vanor. 

 

Målen för äldreomsorgen i Ronneby är att medverka till att de äldre ges förutsättningar till att leva 

och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra. Omsorgen ska vara av god kvalitet och erbjudas efter den enskildes behov 

och bygga på respekt för den enskildes delaktighet, självbestämmande och integritet. 

 

Målen är nedbrutna till fyra delmål 

 Tryggt och säkert åldrande 

 Individens fokus 

 Attraktiv arbetsgivare 

 Go ekonomisk hushållning. 

 

Framgångsfaktorerna är tryggt och säkert åldrande genom kontinuitet, god vård och omsorg, 

bibehållet oberoende och tillgång till vård och omsorg efter behov. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Susanne Östergaard (fp), Anders Lund (m), 

Bo Johansson (s) och Sylvia Edwinsson (mp). 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2012/49 

§ 32  Information om ledningssystem för kvalité. 

 

Äldrechef Torill Skaar informerar om arbetet med Ledningssystem för kvalité enligt den lag som 

trädde i kraft 2011. Handboken i ärendet utkommer två år efter det att lagen trätt i kraft. 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2012/53 

§ 33  Politikerbesök inom Äldrenämndens verksamhetsområde. 

 

Det har under innevarande mandatperiod visat sig att det finns önskemål om  

verksamhetsbesök inom Äldreförvaltningens verksamhetsområde. 

Förslag till beslut 
Ordföranden föreslå att ledamöter, minst två personer, ges möjlighet att besöka våra särskilda 

boenden samt verksamheten i övrigt en dag per år eller två halvdagar per år.  

Ersättare ges möjlighet att följa med på verksamhetsbesök utan ersättning. Ersättare uppmanas att 

meddela nämndsekreteraren vilken grupp de vill följa med.  

Planerade besök meddelas nämndsekreteraren. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Johannes Chen (kd), 

Susanne Östergaard (fp), Birger Svensson (c), Sylvia Edwinsson (mp), Anders Lund (m) och  

Sune Håkansson (rp). 

 

Beslut 

Ledamöter, minst två personer, ges möjlighet att besöka våra särskilda boenden samt verksamheten 

i övrigt en dag per år eller två halvdagar per år.  

Ersättare ges möjlighet att följa med på verksamhetsbesök utan ersättning. Ersättare uppmanas att 

meddela nämndsekreteraren vilken grupp de vill följa med.  

Planerade besök meddelas nämndsekreteraren. 

 

_____________________ 
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2012/52 

§ 34  Kommunala Pensionärsrådet, omval av ordförande. 

 

Ordförande Susanne Lundgren (m) föreslår att Birger Svensson (c) väljs till ny ordförande i 

Pensionärsrådet och att Sune Håkansson (rp) väljs till vice ordförande. 

Beslut 

Birger Svensson (c) väljs till ordförande och Sune Håkansson väljs till vice ordförande i 

Pensionärsrådet. 

 

_____________________ 
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2012/54 

§ 35  Anslagsförbrukning. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-13 Anslags förbrukning t.o.m. februari 

månad. 
   

 

Äldrechef Torill Skaar redogör för anslagsförbrukning t.o.m. februari månad 2011. 

Enligt utfall syns totalt ett litet överskott.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Anders Lund (m) och  

Sune Håkansson (rp). 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2012/7 

§ 36  Aktuellt i verksamheten. 

 

Äldrechef Torill Skaar redogör för aktuellt i verksamheten. 

 

- Kösituationen: 

11 personer står i kö till särskilt boende. 

 

- På Björkliden i Eringsboda har 10 personer valt att bo kvar. 

Två personer flyttar till annat särskilt boende. 

En nattpatrull ska eventuellt utgå från Eringsboda. 

 

- Det har strulat med avgifterna i äldreomsorgen i samband med byte av verksamhetssystem. 

Fakturorna till den enskilde har inte kommit ut när de ska. Information har getts i 

lokalpressen i december och nu senast i mars på kommunrutan. 

 

- Nya gemensamma lokaler söks fortfarande för kommunsjuksköterskorna då Landstinget 

sagt upp avtalet för lokalerna på Hälsocenter. Meningen är, som tidigare informerats om, 

 att hela HSL-personalen och biståndsenheten ska flytta till gemensamma lokaler. 

 

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska Karin Widecrantz har yttrat sig till Kommunstyrelsen 

gällande Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet, SOU 2011:77. Ronneby kommun har 

fått möjligheten att yttra sig över rapporten. 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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§ 37  Information om kurser, konferenser m.m.              

 

Föreligger information om följande kurser, konferenser m.m. 

 

- Föreläsningen på Vidablick den 15 mars med föreläsare Erik Blennberger,                                

docent och etikforskare var intressant och trevlig. Föreläsningen handlade  

            om  Nationell värdegrund inom äldreomsorgen, ny bestämmelse i Socialtjänstlagen, 

            inför införande av lokala värdighetsgarantier 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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§ 38  Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. 

 

a) Från Kommunfullmäktige § 52/2012 Beslut om att anta Strategi för energieffektivisering för 

Ronneby kommun gällande byggnader och transporter Dnr. 2011/136 (2012.136). 

 

b) Från Nattpatrullen 2012-02-17 Nattpatrullens tolkning av verksamhetens förändring 

Dnr. 2012/41 145. 

 

c) Från Arbetsmiljöverket 2012-02-06 Föranmälan av inspektion – Hållbar arbetsmiljö med kvinnor 

i fokus och 2012-03-06 Resultat av inspektionen. Dnr 2012/33 131 o 147. 

 

d) Från Arbetsmiljöverket 2012-02-06 Föranmälan om inspektion – Hållbar arbetsmiljö med  

kvinnor i fokus och information 2012-02-29 om avslutat ärende Dnr 2012-39 141 o 142. 

 

e) Från Arbetsmiljöverket 2012-03-06 inspektionsprotokoll Resultat av inspektionen – Hållbar 

arbetsmiljö med kvinnor i fokus Dnr. 2012/24 148 o 151. 

 

f) Från Förvaltningsrätten i Växjö 2012-02-07 Information om användandet av e-post vid 

kommunicering med parter och ombud Dnr. 2012/28 116. 

 

g) Från Socialstyrelsen 2012-02-28 Att beskriva och bedöma behov med nationellt fackspråk inom 

äldreomsorgen Dnr. 2012/31 128. 

 

h) Från Sveriges Kommuner och Landsting 2012-02-20 Sammanhållen vård och omsorg för de 

mest sjuka äldre – Utbetalning av prestationsersättning 2011 Dnr. 2012/32 129. 

 

i) Skrivelse 2012-02-08 om Planeringen för äldreboende i kommunen Dnr. 2012/27 112 o 127. 

 

j) Från Socialstyrelsen 2012-02-29 Information om statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 

2012 Dnr. 2012/34 135. 

 

k) Från Socialstyrelsen 2012-03-05 Information om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla 

valfrihetssystem 2012 Dnr. 2012/12 143. 

 

l) Från Socialstyrelsen 2012-03-07 Information om kommunernas uppgiftslämnande för officiell 

statistik om vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Dnr. 2012/44 150. 

 

m) Från Regeringen 2011 och 2012-02-08 Uppdrag om kartläggning av it och andra teknikstöd och 

tjänster inom äldreomsorgen samt utbetalning av medel Dnr. 2012/43 149. 

 

n) Från Swedbank 2012-03-02 Information om Swedbank Ronnebys agerande i kontantfrågan 

Dnr. 2012/38 140. 

 

o) Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2012-02-15. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(21) 

 
Äldrenämnden 2012-03-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

p) Protokoll samt Verksamhetsberättelse 2011 från Förtroendenämnden 2012-02-16. 

 

q) Från Socialstyrelsen SOSFS 2012:3 Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om 

äldre. 

 

r) Meddelandeblad nr 3/2012 februari från Socialstyrelsen Allmänna råd om värdegrunden i  

socialtjänstens omsorg om äldre. 

 

s) Från Nationellt kompetenscentrum Anhöriga nummer 1/2012 Positiv utvärdering av NkA – 

Socialstyrelsen föreslår permanent verksamhet. 

 

t) Från BTH, Blekinge Tekniska Högskola, 2012-03-12, Ekonometik i KoLa projektet – Hållbart 

förändringsarbete inom hemtjänsten i Ronneby Dnr. 2012/51 166. 

 

u) Beslutsattestanter inom Äldreförvaltningen 2011 Dnr. 2012/57 185. 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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§ 39  Delegationsbeslut. 

 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 29 februari 2012. 

 

Attestantlista för äldreomsorgen fr.o.m. 1 januari 2012. 

 

Rapport i personalärenden. 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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§ 40  Övriga ärenden. 

 

- 2:e vice ordförande Bo Johansson efterlyser en sammantagen information om 

hemsjukvården. Förslaget förväntas vara klart mars/april. Eventuell information vid 

Äldrenämnden i april. 

 

- 2:e vice ordförande Bo Johansson undrar över kostnaden för pågående mätning av 

ruttplanering i Bräkne-Hoby hemtjänst.                                                                  

Förvaltningschef Torill Skaar omtalar att kostnaden är 40 tkr. 

 

- En eventuell extra nämnd kommer att äga rum den 12 april kl. 09.00 och kallelse med 

handlingar kommer i så fall att skickas ut. 

 

_____________________ 

 


