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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2012-11-20 
 

 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Äldrenämnden 
 

Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 - 17.40 

 

Beslutande 

Susanne Lundgren (m) Johnny Håkansson (s) 

Sune Håkansson (rp) Tomas Lund (sd) 

Bo Johansson (s) §§ 129-136, 139-140 Anna Espenkrona (m) tjänstg.ers.§§ 132, 134-138 

Anders Lund (m) §§ 129-131, 133, 139-140 Ulla Samuelsson (c) tjänstg.ers. §§ 132, 134-138 

Birger S Svensson (c) §§ 129-131, 133, 139-140 Hjördis Thiel (rp) tjänstg.ers. §§ 137-138 

Susanne Petersson (c) Kristina Rydén (s) tjänstg. ers. §§ 129-140 

Susanne Östergaard (fp) §§ 129-136, 139-140 Kirsten Nordgren (s) tjänstg.ers. §§ 137-138 

Johannes Chen (kd) §§ 129-136, 139-140 Lennart Karlsson (v) tjänstg. ers. §§ 129-140 

Eva Blennow (s)  
 

Övriga deltagare: 

Ersättare Anna Espenkrona (m) §§ 129-131,133,139-140,Ulla Samuelsson (c) §§ 129-131,133,139-140,   
Hjördis Thiel (rp) §§ 129-136, 139-140 och Kirsten Nordgren (s) §§ 129-136, 139-140, äldrechef Torill Skaar 
Magnusson, enhetscheferna Ann-Helen Mårtensson och Margareta Petersson § 129, boendesamordnare Lena 
Jönsson § 130, utvecklingssamordnare Elisabet Andersson §§ 132- 133, ekonom Eva Robertsson § 136 och 
nämndsekreterare Inga-Lill Gliveson,  
 
Utses att justera: Tomas Lund  

Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen 2012-11-29 

 
 
Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: 129 - 140   

 
 
Ordförande: Susanne Lundgren  

 

 

Justerande: Tomas Lund 

 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ: Äldrenämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2012-11-20 
 

Datum för anslags uppsättande:  2012-11-29  

 

Datum för anslags nedtagande:  2012-12-20 

 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 

 
 
Underskrift: Inga-Lill Gliveson 
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Äldrenämnden 2012-11-20 
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Äldrenämnden 2012-11-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/172 

§ 129  Bemanning inom särskilda boende. 

 

Enhetscheferna Margareta Petersson, Olsgården, och Ann-Helen Mårtensson, Ågårdsbo, redogör 

för bemanning inom särskilda boende. Ärendet har väckts p.g.a. ett antal tomma lägenheter i 

verksamheten. 

 

När antalet vårdtagare tillfälligt blir färre minskar behovet av vikarier och tid används att arbeta 

med genomförandeplanerna. Om vårdbehovet ökar på någon avdelning görs schemaändringar,  

där årsarbetstiden används för att mera flexibelt använda de resurser som finns för att möta de  

varierande behoven. Personalkostnaderna ökar p.g.a.ökad belastning på våra boenden. Margareta 

Petersson omtalar att de flesta som söker tjänster i vården har gått omvårdnadslinjen eller liknande. 

 

Ordföranden tackar enhetscheferna Margareta Petersson och Ann-Helen Mårtensson för en bra 

information. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Sune Håkansson (rp), Susanne Östergaard (fp), 

Bo Johansson (s) och Anna Espenkrona (m). 

 

Beslut 

Redogörelsen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-11-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/173 

§ 130  Kvalitetsuppföljning av biståndsbeslutets genomförande. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-09 Rapport av Lena Jönsson på ÄN 2012-11-

20 
   

Sammanfattning 
Boendesamordnare Lena Jönsson redovisar kvalitetsuppföljning av hemtjänsten i centrala Ronneby, 

Lindgrupperna och Havsgruppen.  

 

10 personer som erhållit hemtjänstinsatser har intervjuats. 

Frågor som ställts är om information lämnats angående beslut, vilka insatser som beviljats och om 

insatserna är utförda till belåtenhet. Åtta till tio personer har svarat ja på frågorna. 

 

På frågor om trygghet, bemötande och om hur synpunkter och klagomål lämnas är alla nöjda. 

 

När det gäller att veta vem som är kontaktpersonal, om aktuell genomförandeplan finns och 

information om omvårdnadspärmen, har drygt hälften svarat att de inte vet något om detta. 

 

Lena Jönsson redogör för sina tankar kring resultatet i uppföljningen, både det positiva och negativa 

och orsak och kompetens. Förvaltningen arbetar vidare med frågorna. 

 

Ordföranden tackar boendesamordnare Lena Jönsson för en bra information. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Anna Espenkrona (m),                

Johannes Chen (kd), Susanne Östergaard (fp) och Kristina Rydén (s). 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet.  

Boendesamordnare Lena Jönsson återkommer när nästa område ska redovisas. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-11-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/155 

§ 131  Ändring av sammanträdet med Äldrenämnden i december 2012. 

 

Äldrenämndens sammanträde den 11 december flyttas till den 10 december kl. 13.30 i 

Listerbysalen. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att flytta sammanträdet i december till måndagen den  

10 december 2012. 

 

_____________________ 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(14) 

 
Äldrenämnden 2012-11-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/49 

§ 132  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – del 1 av 
genomförandefasen. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-14 Förslag 2012-11-12 av Elisabet 

Andersson om Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete - del 1 av 
genomförandefasen. 

   

Sammanfattning 
Utvecklingssamordnare Elisabet Andersson redogör för del 1 av genomförandefasen i 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 

2012. Ledningssystemets syfte är att det ska användas för att planera, leda, kontrollera, 

följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten på ett systematiskt och fortlöpande sätt.  

Arbetet med att utveckla ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är indelat i fyra 

faser: förberedelse, planering, genomförande och avslutande.  

Under våren 2012 har förberedelsefasen blivit presenterad för Äldrenämnden.  

Att införa ett ledningssystem är ett långsiktigt arbete då det är av vikt att alla medarbetare i 

organisationen är involverade. 

 

Genomförandefasen föreslås i bilaga som varit utskickad till nämndens ledamöter och 

ersättare. 

 

Ordföranden tackar utvecklingssamordnare Elisabet Andersson för en bra redogörelse. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att godkänna planen för genomförandefasen av 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s) och Kristina Rydén (s). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna planen för genomförandefasen av ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-11-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/174 

§ 133  Förenklat biståndsbeslut av serviceinsatser och ledsagning för personer över 
75 år om sex timmar per månad. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-14 Förslag 2012-11-12 av Elisabet 

Andersson. 
   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har under § 216/2011 beslutat att anta riktlinjer gällande förenklat bistånd av 

service och ledsagningsinsatser om sex timmar per månad för personer över 75 år. I 

servicebegreppet ingår enligt Omsorgsnämndens fastställda riktlinjer städning, tvätt, strykning, 

mangling, inköp, hämtning av mediciner på apotek. Inom ramen för sex timmar per månad ingår 

också möjlighet till utevistelse, ledsagning exempelvis för promenader eller att deltaga i 

kulturaktiviteter. Avgift för den enskilde är den av Kommunfullmäktige fastställda taxan för  

Omvårdnads-  och serviceinsatser. Insatser ges inom tidsramen 07.00 – 17.00. Föreslagna insatser 

verkställdes 2011-09-15.  

 

Kommunfullmäktige gav Äldrenämnden i uppdrag att under 2012 utreda kostnaderna för införande 

av en förlängning av tiden gällande 07.00 – 23.00. 

 

Utvecklingssamordnare Elisabet Andersson redogör för ärendet. Analysen visar att service om sex 

timmar per månad efterfrågas inte i större utsträckning. Den enskilde gynnas genom att kunna välja 

servicealternativet. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att bibehålla tidsramen 07.00 – 17.00 för serviceinsatser och 

ledsagning om sex timmar per månad för personer över 75 år. 

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

Johannes Chen (kd), Anders Lund (m), Anna Espenkrona (m) och Tomas Lund (sd). 

Yrkanden 
2:e vice ordförande Bo Johansson (s) yrkar återremiss i ärendet och hänvisar till 

Kommunfullmäktiges uppdrag till Äldrenämnden om att utreda kostnaderna för införande av 

en längre tidsram och analysera antalet personer som kan vara aktuella. 

Beslut 

Äldrenämnden återremittera ärendet och hänvisar till Kommunfullmäktiges uppdrag till 

Äldrenämnden om att utreda kostnaderna för införande av en längre tidsram och analysera antalet 

personer som kan vara aktuella. 

 

_____________________
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Äldrenämnden 2012-11-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/171 

§ 134  Diskussion om möjlighet till rökfri äldreomsorg. 

 

Ordförande Susanne Lundgren (m) lyfter frågan om hur rökning ska hanteras i förhållande till 

vårdtagarna i äldreomsorgen. 

 

Diskussioner i ärendet föreligger. Äldrenämndens ledamöter och ersättare uppmanas ta med frågan  

om hur rökning inom verksamheten ska hanteras till sina respektive partigrupper. Det är 

Kommunfullmäktige som beslutar i ärendet och utformar policy. 

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

Anna Espenkrona (m), Johnny Håkansson (s), Susanne Östergaard (fp), Tomas Lund (sd),  

Kirsten Nordgren (s), Kristina Rydén (s) och Eva Blennow (s). 

 

Beslut 

Diskussionerna noteras till protokollet och nämndens ledamöter och ersättare uppmanas ta med 

frågan och diskutera det i sina respektive partigrupper. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-11-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/12 

§ 135  LOV-arbetet, Lagen om valfrihet. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson meddelar att tjänstemannagruppen i slutskedet med  

det uppdrag de fått. Materialet kommer att gås igenom med den av Äldrenämnden tillsatta LOV-

gruppen för vidare hantering. 

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

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-11-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/54 

§ 136  Anslagsförbrukning. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-14 Anslagsförbrukning t.o.m. oktober 2012.    

Sammanfattning 
Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson redogör för anslagsförbrukning 

t.o.m. oktober månad 2012. Underskottet inom hemtjänsten har minskat något i förhållande till 

Tertial II. Det finns fortfarande mycket att åtgärda vad gäller kostnader inom hemtjänsten.  

Sjuktalen har varit höga under hösten.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Sune Håkansson (rp), Susanne Petersson (c) och             

Bo Johansson (s). 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. Fortsatt återhållsamhet vad gäller anslagsförbrukning för 

2012 gäller. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-11-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/7 

§ 137  Aktuellt i verksamheten. 

 

- Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för upphandling av bilar till äldreförvaltningen, där det 

varit uppenbara svårigheter p.g.a. mycket skador på bilarna som ska lämnas tillbaka. Av 59 bilar är 

det 30 bilar med skador. Jan-Eric Wildros uppdrag är att se över alla bilar vad gäller skador och 

milantal samt att ha kontakt med försäkringsbolaget där det behövs så att skador blir åtgärdade. 

 

- Anmälan till Äldrenämnden från MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Karin Widecrantz om 

att en vårdtagare på kortisboendet Visiten drabbats av tarmsjukdomen Shigella som är en smittosam 

sjukdom. Infektionen kommer vanligen genom förorenad mat och dryck. Shigellabakterien kan 

överleva utanför kroppen på tvålar och fuktiga handdukar. Vårdtagaren som drabbats har fått 

antibiotikabehandling. Riktlinjerna för smitta har följts. Samtliga boende och personal som arbetat 

på avdelningen har varit föremål för provtagning. Kostnader för analys av prover belastar 

Smittskyddet. Previa fakturerar Äldreförvaltningen för sina omkostnader. 

 

- Verksamhetschef Maria Sevestedt informerar om att 380 tkr tilldelats Äldreförvaltningen i form 

av AFA-pengar. Pengarna kommer att användas till upprättande av genomförandeplaner i 

hemtjänsten. 

 

- Verksamhetschef Maria Sevestedt redogör för de s.k. ytterfall (ärenden som kräver extra resurser) 

som är aktuella i dagsläget. 

 

- MAS Karin Widecrantz informerar om Hemsjukvården. En handlingsplan upprättas för 

Landstinget och kommunerna. Nya organisationen ska träda i kraft fr.o.m. 1 januari 2013. 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-11-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/4 

§ 138  Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. 

 

a) Från Kammarrätten 2012-10-31 protokoll angående bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om 

prövningstillstånd Dnr. 2011/233 (745). 

 

b) Från Polismyndigheten i Stockholms län 2012-10-29 misstänkt bedrägeri med hjälp av ”faktura” 

Dnr. 2012/153 (741, 743, 752). 

 

c) Från Socialstyrelsen 2012-10-31 Revidering av 2012 års budget och aktiviteter för 

stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV                                 

Dnr. 2012/12 (750). 

 

d) Från Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 12:42 Information om ersättning av staten till 

personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården och cirkulär 12:51 

Utvidgad parbogaranti. 

 

e) Från Socialstyrelsen oktober 2012 Att ta fram ett vård- och omsorgsprogram för de mest sjuka 

äldre Dnr. 2012/32 (749). 

 

f) Protokoll 2012-10-23 från Förtroendenämnden i Blekinge. 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________
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Äldrenämnden 2012-11-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/6 

§ 139  Delegationsbeslut. 

 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 31 oktober 2012. 

 

Rapport i personalärenden. 

 

Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar. 

 

Avtal, om att ta över lokalerna som Landstinget hyrt på Sörby-center för Hemsjukvården, 

har undertecknats av Ordförande  i Äldrenämnden Susanne Lundgren (m), då ärendet var  

av brådskande karaktär. 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-11-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/5 

§ 140  Övriga ärenden. 

 

- 2:e vice ordförande Bo Johansson meddelar att han tillsammans med Johannes Chen och  

Birger Svensson varit på Vidablick som kontaktpolitiker. 

 

- Ledamot Johannes Chen ger förslag på ett projekt som Blekinge Tekniska högskola, BTH, 

arbetar med. Detta projekt innebär att lägenhet kan sökas via webben på en viss servicenivå  

t.ex. anpassade lägenheter för olika funktionshinder. Förslagsvis kan ärendet kan tas upp i gruppen 

för Framtida boendeplanering i Ronneby kommun. 

 

- Den händelse som uppmärksammats i media, där en kvinnas nattillsyn har uteblivit i Karlskrona 

under en längre tid lyftes upp och frågan om detta skulle kunna ske i Ronneby kommun är viktig att 

se över. 

 

- Ledamot Birger Svensson tackar alla pensionärsorganisationerna för ett bra arbete på äldredagen.  

 

_____________________ 

 


