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§ 47

Dnr 2017-000004 739

Val av justerare
Beslut
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) utses att, jämte ordförande Sune
Håkansson (RP), justera protokollet onsdagen den 19/4 kl. 08:30.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Akten
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§ 48

Dnr 2017-000058 730

Teknik i äldreomsorgen
Sammanfattning
IKT-pedagog Pernilla Haraldsson informerar om en teknikplan för de
kommande tre åren.
Just nu är det flera Lifecare-moduler på väg in i verksamheten och arbetet
med bland annat nyckelfri låshantering på portar och medicinskåp pågår.
Det finns utvecklingsplaner på mobil hemtjänst, mobil hemsjukvård, internt
meddelandesystem etc. som kan underlätta ute i verksamheten genom att
exempelvis kunna dokumentera på plats.
Äldrenämnden behöver framöver fatta beslut om vad som ska prioriteras och
ta hänsyn till detta i budgetarbetet. Äldreförvaltningen kommer med
anledning av detta ta fram ett förslag och långtidsplan till prioriteringar på
teknikområdet, kopplat till konsekvensbeskrivningar.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt 1:e vice ordförande
Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna
Tomas Lund (SD) och Johnny Håkansson (S) samt ersättarna Börje
Johansson (S) och Laila Andersson (L).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Äldreförvaltningen, akten
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§ 49

Dnr 2017-000050 730

Egenavgifter avseende hjälpmedel
Sammanfattning
Maria Sevestedt, projektledare/enhetschef och Annika Svahn, fysioterapeut
föredrar ärendet.
Egenavgifter avseende hjälpmedel
Sedan en lång tid tillbaka låter Ronneby kommun inte patienten ta sin
egenavgift för vissa hjälpmedel. Ingen vet säkert var beslutet kommer ifrån
men hänvisar till dåvarande MAS.
Genom denna skrivning görs äldrenämnden uppmärksammade på situationen
samt lämnas förslag från förvaltningen på åtgärd.
Syftet är lika vård och därigenom eftersträva lika rutiner och kostnader över
länet inom kommun samt inom landsting.
Ur förskrivar- och hjälpmedelshandboken, Hjälpmedelscenter,
Samverkansnämnden:
Alla hjälpmedel ägs av Hjälpmedelscenter. De flesta hjälpmedel lånas ut
kostnadsfritt. Samverkansnämnden lägger förslag till respektive fullmäktige
för beslut om vilka besök och hjälpmedel som ska vara avgiftsbelagda samt
avgifternas storlek.
Dokument gällande aktuella patientavgifter finns www.1177.se
Följande hjälpmedel är belagda med egenavgift inom ” Hjälpmedel för
kommunikation, kognition, rörelsehinder samt medicinska
behandlingshjälpmedel”
 Elektroniska nervstimulatorer TENS
Egenavgift 400 kr för lån av apparat under 6 månader. Faktureras av
hjälpmedelscenter. Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då
de fyller 19 år.
Tens är en apparat som främst används i smärtlindrande syfte. Självhäftande
elektrodplattor som används tillsammans med Tensapparaten är kostnadsfritt
i kommunen, i landstinget betalar patienten plattorna själv. Plattorna går att
köpa på apoteket.
Tensapparaten handhas av hjälpmedelscenter och egenavgiften är 400: - per
halvår. Hjälpmedelscenter fakturerar patienten direkt.
Nytt förslag om prissättning gällande TENS har varit i samverkansnämnden
med förändringen att:
Förskrivande enhet (hälsovalet, kommuner, BLS etc.):

Vid förskrivning av Tens (Primo, Primo Pro) belastas förskrivande enhet
med en hyra på ca. 35-40 kr/månad.
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Förskrivande enhet står även för en uppsättning elektrodplattor vid
nyförskrivning (som tidigare).
Egenavgift för vårdtagaren: 200 kr/6 månader. Vårdtagare bekostar även
nya elektrodplattor vid behov (förbrukningsmaterial).
I Ronneby kommun står kommunen för egenavgiften för de patienter som
har kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast i hemsjukvård/särskilt boende.
De patienter som har kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast i primärvården
får betala egenavgiften.
Vi anser att kostnaden bör vara lika oberoende om patienten har kontakt med
fysioterapeut/sjukgymnast inom kommun eller landsting.
Förslag: Fysioterapeuten/sjukgymnasten provar ut lämplig TENS
behandling, patienten får ett utlåningsexemplar under en test period på ca 2
veckor. Ger behandlingen effekt förskrivs Tens apparat från
hjälpmedelcenter och patienten betalar den egenavgift som finns beskriven i
förskrivningshandboken och hjälpmedelscenter fakturerar patienten själv.
 Kryck-/stödkäppar
Säljs för 100 kr (inkl. moms)/st. eller par. Betalas till utlämnande enhet.
Vårdtagaren får behålla krycka/stödkäpp.
Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år.
Barn och ungdomar får behålla sina kryckkäppar.
Inom primärvården får patienten köpa dessa för 100 kr/stycket eller paret.
En stödkäpp kostar 65 kr hos hjälpmedelscenter.
En kryckkäpp kostar 57 kr och två stycken kostar 114 kr. Men är det en
ordination via hemsjukvården tar kommunen den kostnaden. Skulle
patienten få betala även vid ordination från hemsjukvården får patienten
betala ett lägre pris för en stycken stöd- eller kryckkäpp, jämfört med ett
högre pris om de har behov av två.
Förslag: Patienten betalar för sitt behov av stöd- och kryckkäpp likt
primärvården. Faktureringen får lösas.
 Trehjuliga cyklar
Årsavgift 400 kr. Faktureras av hjälpmedelscenter.
Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år.
Detta stämmer med handhavandet i Ronneby kommun.
 El-rullstolar för utomhusbruk
Årsavgift 500 kr. Faktureras av hjälpmedelscenter.
Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år.
Detta stämmer med handhavandet i Ronneby kommun.
Nedan beskrivs de hjälpmedel som är kostnadsfria
behandlingshjälpmedel för patienter i hemsjukvården/särskilt boende
Ronneby kommun
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 Kinesiotejp
Kinesiotejp är en tejp som används främst i smärtlindrande syfte.
Kommunen köper in tejpen och patienten behöver inte betala för detta. De
finns de patienter som är i behov av en längre behandlingsperiod och det kan
då bli kostsamt.
Inom primärvården får patienter som är under
behandling tejpas på mottagningen och då används deras primärvårdens
inköpta tejp. När sedan patienten har lärt sig tejpa själv och behöver tejpas
mellan behandlingarna så får de bekosta detta själva.
Förslag: Fysioterapeuten/sjukgymnasten hanterar detta likt primärvården
och patienten hänvisas efter några gånger att köpa tejpen i
dagligvaruhandeln.


Sussydrag (dragapparat som kan användas efter en
överarmsfraktur), gummiband, Theraband
Sussydrag och Theraband är också ett hjälpmedel som vi lämnar ut
kostnadsfritt vid behov, vilket ringa belastar budgeten.
I primärvården får patienten låna sussydrag en månad, sedan får denne köpa
själv.
Theraband får patienten betala själv och dessa kostar cirka 50 kr/meter.
Förslag: Fysioterapeuten/sjukgymnasten hanterar detta likt primärvården.
Ska detta ske får faktureringen lösas.
Vård- och omsorgsboende i förhållande till hemsjukvården
Tillbaka har det diskuterats att vissa hjälpmedel ska ingå när patienter har
behov av något hjälpmedel om denne bor på ett av våra vård- och
omsorgsboende.
Förslag: Fortsätta likställa vård- och omsorgsboendet med ordinärt boende i
förhållande till kostnad tas ut på båda ställena.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att anta informationen till protokollet samt
ställa sig bakom förvaltningens samtliga förslag, tillika
förskrivningshandboken beslutad av samverkansnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt 1:e vice ordförande
Anders Lund (M) och 2:e vice ordförande Bo Johansson (S).
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Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) m.fl. yrkar att ärendet återremitteras till
äldreförvaltningen. Ärendet ska tas upp i äldrenämnden igen, men då som en
del av författningssamlingen, avgifter/taxor inom äldreomsorgen. Denna
författning ska därefter gå vidare till kommunstyrelsen och sedan slutligen
till kommunfullmäktige för antagande.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att ärendet återremitteras till äldreförvaltningen.
Ärendet ska tas upp i äldrenämnden igen, men då som en del av
författningssamlingen, avgifter/taxor inom äldreomsorgen. Denna författning
ska därefter gå vidare till kommunstyrelsen och slutligen till
kommunfullmäktige för antagande.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Äldreförvaltningen
Akten
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§ 50

Dnr 2017-000030 109

Medborgarförslag från Barbro Kristina Signesdotter
Andersson - Förslag om ett veganskt
trygghetsboende/äldreboende i Ronneby kommun
Sammanfattning
Medborgarförslaget avseende att öppna ett veganskt
Trygghetsboende/Äldreboende i Ronneby kommun inkom till kommunen
2016-12-27. Förslaget är undertecknad av Barbro Kristina Signesdotter
Andersson och enligt uppgifter i medborgarförslaget instämmer Kersti
Leander i förslaget.
Motiveringen, enligt medborgarförslaget, till att öppna ett veganskt boende
lyder, ”Miljösmart så klart. Tänk att tidiga förmiddagar få känna doften av
en god vegetarisk gryta istället för en vegetarian frånstötande lukten av kokt
kött.”
Bedömning
Vegankost innebär att kosten bara består av vegetabiliska livsmedel, och inte
innehåller fisk, kött, ägg eller mjölkprodukter.
Enligt uppgifter från kostenheten är det för tillfället inte någon boende i
Ronneby Kommun som önskar vegankost (som enbart består av
vegetabiliska livsmedel utan något inslag från djurriket) och endast ett fåtal
boende som önskar vegetarisk kost (som innehåller ägg och
mejeriprodukter).
Kommunen erbjuder sina boende individanpassad mat efter önskemål vilket
innebär att de som önskar vegetarisk kost/vegankost erhåller det.
Kostenheten har yttrat sig i ärendet och utifrån underlaget bedömer
kostenheten att det inte finns tillräckligt underlag för ett boende som
erbjuder vegankost.
Utifrån ovanstående bedömer äldreförvaltningen att det i dagsläget inte finns
underlag för ett boende som erbjuder enbart vegankost.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå förslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt ledamot Sylvia
Edwinsson (MP).
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Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget, att avslå
medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige, att avslå förslaget.
________________
Reservation mot beslutet
Ledamot Sylvia Edwinsson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras/skickas till:
Barbro Kristina Signesdotter Andersson
Akten
Kommunstyrelsen
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§ 51

Dnr 2017-000037 730

Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune
Håkansson (RP) avseende att underlätta
pensionärernas flyttning
Sammanfattning
Sune Håkansson (Ronnebypartiet) har inkommit med en motion avseende
att underlätta pensionärers flyttning. Många pensionärer bor i en för stor
bostad och hade gärna flyttat till ett trygghetsboende, men anser att det blir
för dyrt.
Sune Håkansson anser att en lösning skulle kunna vara:
Att exempelvis det kommunala bostadsbolaget bygger trygghetsboende i
form av insatslägenheter med en avgift under gränsen för bostadstillägg och
med en prisgaranti där det kommunala bostadsbolaget förbinder sig att köpa
tillbaka lägenheten för det ursprungliga priset.
Fördelar med ovanstående förslag blir:
Villor blir lediga för barnfamiljer.
Våra äldre lockas inte att, i förtid, ge bort sin förmögenhet.
De äldre får en modern och lagom stor lägenhet och i trygghetsboendet finns
gemenskap och trygghet samt matservering.
Kommunens kostnader sjunker om de äldre bor i en modern bostad då det
minskar behovet av hemtjänst. Då flera äldre bor i samma område, bör det
vara lättare att planera en effektiv hemtjänst.
Sune Håkansson föreslår:
Att Ronneby Kommun utreder möjligheterna att underlätta för pensionärerna
att flytta från villa till trygghetsboende.
Bedömning
Äldreförvaltningens mål är att se till att äldreomsorgen håller en god kvalitet
och att kommunens äldre får den vård och omsorg de behöver.
Trygghetsboende är ett alternativt boende för äldre personer och kan ses som
ett boende som överbygger glappet som uppstår mellan ordinärt boende och
vård- och omsorgsboende.
Trygghetsboenden är utformade med god tillgänglighet i lägenheterna och i
gemensamhetsutrymmena vilket underlättar kvarboende. Trygghetsboende är
inte behovsprövat, lägenheterna hyrs direkt av fastighetsägaren
(Ronnebyhus) som en vanlig hyresgäst.
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Äldreförvaltningen ser positivt på boendeformen trygghetsboende då den
möjliggör kvarboende och kan därmed minska behovet av att flytta till ett
vård- och omsorgsboende.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelsen och Ronnebyhus i uppdrag att noggrannare analysera
effekterna av det i motionen framförda förslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:e vice ordförande
Bo Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att äldrenämnden beslutar enligt
följande:
Äldrenämnden är positiv till motionens anda. Äldrenämnden menar dock att
analysen av effekterna bör göras av kommunstyrelsen eller Ronnebyhus.
Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen, att kommunstyrelsen
och/eller Ronnebyhus får i uppdrag att, i enlighet med motionens intentioner,
underlätta för pensionärer att flytta från villa till trygghetsboende.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Deltar inte i beslutet
Ledamöterna i S (Socialdemokraterna), V (Vänsterpartiet) och MP
(Miljöpartiet) meddelar att de avstår från att delta i beslutet.
Beslut
Äldrenämnden är positiv till motionens anda. Äldrenämnden menar dock att
analysen av effekterna bör göras av kommunstyrelsen eller Ronnebyhus.
Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen, att kommunstyrelsen
och/eller Ronnebyhus får i uppdrag att, i enlighet med motionens intentioner,
underlätta för pensionärer att flytta från villa till trygghetsboende.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Kommunstyrelsen, Sune Håkansson, akten
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§ 52

Dnr 2017-000060 730

Förslag om att samordna hantering/skötsel av bilar
inom kommunen
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har idag ca 80 leasingbilar, vilka behövs för att
förvaltningens uppdrag ska kunna fullgöras. Respektive verksamhet är
ansvarig för att bilarna sköts och hanteras på bästa sätt.
I begreppen sköta och hantera ligger arbetsuppgifter som: ansvar för service,
däckbyte, skadehantering, kontroll av mätarställning (undermil/övermil),
tvätt/städ (invändigt och utvändigt), tankning och föra körjournal.
Bedömning
Skötsel och hantering av bilar är en tidskrävande uppgift som idag tar vårdoch omsorgspersonalens tid i anspråk. Att tanka och föra körjournal är en
uppgift som bör ligga på vård- och omsorgspersonalens ansvar, men övrig
hantering borde ligga utanför förvaltningen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
centralisera/samordna hantering och skötsel av kommunens leasingbilar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:e vice ordförande
Bo Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att äldrenämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att centralisera och samordna hantering och skötsel av
kommunens leasingbilar, innebärande att äldreförvaltningens personal kan
arbeta med det, som de är bra på.
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) tillstyrker yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att centralisera och
samordna hantering och skötsel av kommunens leasingbilar, innebärande att
äldreförvaltningens personal kan arbeta med det, som de är bra på.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 53

Dnr 2017-000059 730

Synpunkter angående val av leasingbilar i
verksamheten
Sammanfattning
Enligt ”Förslag till Miljöprogram 2017-2020” finns en handlingsplan i
vilken äldreförvaltningen har inplanerade aktiviteter. En aktivitet ligger inom
fokusområdet klimat och för äldreförvaltningen lyder aktivitet ”Vid byte av
arbetsfordon/personfordon skall fordon som drivs med el, biogas eller andra
förnybara bränslen väljas”, med målet att minska utsläpp från transporter.
Äldreförvaltningens uppdrag är att se till att äldreomsorgen håller god
kvalitet och att kommunens äldre får den vård- och omsorg de behöver. För
att uppdraget ska kunna fullgöras krävs det många bilar, varav ett flertal
rullar dygnet runt, året runt.
Bedömning
Förvaltningen har ingen specifik kompetens vad gäller miljöfrågor, fordon
eller drivmedel, vilket resulterar i hög risk att felaktiga val/bedömningar
görs. Felaktiga val/bedömningar kan få förödande konsekvenser för
verksamheten om avtal tecknas på fordon som inte täcker/uppfyller
verksamhetens behov.
Förslag till beslut
Äldreförvaltningen föreslår kommunstyrelsen, att föreslå
kommunfullmäktige, att centralisera hanteringen av leasingbilar för att få en
fordonspark som går i linje med olika policydokument/program samt
överensstämmer med behoven inom respektive verksamhet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt 1:e vice ordförande
Anders Lund (M).

Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget med ett
tillägg enligt följande:
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Äldrenämnden påpekar för kommunstyrelsen att några av de leasingbilar,
som ställts till äldrenämndens förfogande, inte motsvarar befintliga behov.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldreförvaltningen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att centralisera hanteringen av leasingbilar för att få en
fordonspark som går i linje med olika policydokument/program samt
överensstämmer med behoven inom respektive verksamhet.
Äldrenämnden påpekar för kommunstyrelsen att några av de leasingbilar,
som ställts till äldrenämndens förfogande, inte motsvarar befintliga behov.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 54

Dnr 2017-000039 730

Transport av avliden och bårhusavgift
Sammanfattning
Budgetäskande för 2017 som fastställdes i kommunfullmäktige förutsatte att
bårhusavgift och transport av avliden faktureras dödsboet när den enskilde
avlider på vård- och omsorgsboende. Avgifterna, idag 1600 kronor vardera,
bekostas i Ronneby kommun av äldreförvaltningen.
I övriga kommuner i länet bekostas bårhusavgiften av kommunen och
transport av avliden faktureras dödsboet.
Bedömning
Äldreförvaltningen föreslår i första hand att dödsboet betalar och beställer
transporten av den begravningsbyrå de vill anlita. I andra hand beställs
transporten av Ronneby kommun som fakturerar dödsboet för kostnaden.
Kostnaden för bårhusavgift betalas även i fortsättningen av kommunen, då
den kostnaden bör hanteras på samma sätt i hela länet.
Äldreförvaltningen föreslår att detta förhållningssätt gäller från och med 1
juli 2017.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige:
- Att dödsboet i första hand betalar och beställer transport av avliden av den
begravningsbyrå de vill anlita.
- Att Ronneby kommun i andra hand beställer transporten och fakturerar
dödsboet för kostnaden.
- Att Ronneby kommun betalar bårhusavgiften.
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget med ett
tillägg i sista att-satsen, som då lyder enligt följande:
-

Att Ronneby kommun betalar bårhusavgiften för dem som avlider på
vård- och omsorgsboende.

Vidare yrkar ordförande Sune Håkansson att det framgår i beslutet att det
gäller från och med den 1 juli 2017.
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Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige, att besluta:
- Att dödsboet i första hand betalar och beställer transport av avliden av den
begravningsbyrå de vill anlita.
- Att Ronneby kommun i andra hand beställer transporten och fakturerar
dödsboet för kostnaden.
- Att Ronneby kommun betalar bårhusavgiften för dem som avlider på vårdoch omsorgsboende.
Beslutet börjar gälla den 1 juli 2017.
________________

Beslutet expedieras/skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 55

Dnr 2017-000038 730

Sammanställning av städkostnaderna efter övergång
till privat aktör
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har enligt protokoll 2015-06-17 § 104 fått i uppdrag att
presentera en sammanställning rörande städkostnader och hur dessa
eventuellt har förändrats i samband med övergång till privat aktör.
En sammanställning av städkostnaderna presenteras i bilaga, städkostnader.
Städkostnad - sammanställning

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta:
- Att ta informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt 1:e vice ordförande
Anders Lund (M) och 2:e vice ordförande Bo Johansson (S).
Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
tillägget att sammanställningen av städkostnaderna ska finnas med i
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Äldrenämnden beslutar att sammanställningen av städkostnaderna tas in i
protokollet, se under rubriken Städkostnad - sammanställning.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Äldreförvaltningen
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§ 56

Dnr 2017-000034 730

Trygghetsboende i Kallinge
Sammanfattning
Ett nytt trygghetsboende med 36 lägenheter planeras till Kallinge
(Kalleberga 8:78). En tillbyggnad krävs och en dialog har förts med
Ronnebyhus angående tillbyggnadens utförande. En dialog ang. köksdelens
utformande har även förts med miljö- och hälsoskyddsinspektörerna, vilka
menar att ritningen uppfyller kraven för ändamålet.
Äldreförvaltningens beräknade kostnader för trygghetsboendet i Kallinge:
Investeringsmedel finns avsatta i budget 2018 med 1 000 tkr för ”Inventarier
nya Trygghetsboenden”.
Serveringspersonal
396
Aktivitetssamordnare 350
Hyreskostnad
434
Städkostnad
45
Div. kostnader
30
Arbetskläder
6
Mattransporter
44
Bedömning
Äldreförvaltningen är positiv till förslaget att skapa ett trygghetsboende i
Kallinge och planlösningen enligt ritningen är ändamålsenlig.
Äldreförvaltningen anser att det inte är lämpligt att påbörja verksamheten
med aktiviteter förrän det finns ändamålsenliga lokaler klara.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta
- att godkänna ritningsförslaget och kostnadskalkylen för Trygghetsboende
i Kallinge och därmed ge Ronnebyhus i uppdrag att driva projektet
vidare.
- att äldreförvaltningen inte ska påbörja verksamheten med aktiviteter
förrän det finns ändamålsenliga aktiviteter klara.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt 1:e vice ordförande
Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) och ledamöterna
Sylvia Edwinsson (MP), Ally Karlsson (V), Tomas Lund (SD), tjänstgörande
ersättare Carina Karlsson (SD) samt ersättarna Laila Andersson (L) och
Börje Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att äldrenämnden fattar beslut enligt
följande formulering:
Äldrenämnden beslutar att godkänna ritningsförslaget och kostnadskalkylen
för Trygghetsboende i Kallinge. Ronnebyhus ska snarast återkomma till
äldreförvaltningen med förslag till hyresavtal, så att detta kan behandlas i
äldrenämnden vid maj-sammanträdet, för att vidaresändas till
kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för godkännande.
Äldreförvaltningen får i uppdrag att beräkna driftkostnaderna, vilket ska
presenteras på maj-sammanträdet.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Äldrenämndens sammanträdesprotokoll 2017-03-15 §35,
Dnr 2017-000034 730.
Bilagor
Ritning från Ronnebyhus, Förslag på tillbyggnad version 2
Kalkyl från Ronnebyhus, Reviderad kalkyl trygghetsboende Kallinge till
omsorg 2017-02-07.
Protokollsanteckning
Ordförande Sune Håkansson godkänner en protokollsanteckning från
ledamot Sylvia Edwinsson (MP), som påtalar vikten av att det finns bra
gemensamhetsutrymmen med exempelvis en scen där det är möjligt att spela
teater eller ha musikföreställning eller dylikt. Sylvia kommer att föra en
diskussion med t f äldrechef Helen Ahlberg kring detta framöver.
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Beslut
Äldrenämnden beslutar att godkänna ritningsförslaget och kostnadskalkylen
för Trygghetsboende i Kallinge. Ronnebyhus ska snarast återkomma till
äldreförvaltningen med förslag till hyresavtal, så att detta kan behandlas i
äldrenämnden vid maj-sammanträdet, för att vidaresändas till
kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för godkännande.
Äldreförvaltningen får i uppdrag att beräkna driftkostnaderna, vilket ska
presenteras vid maj-sammanträdet.
________________

Beslutet expedieras/skickas till:
Peter Persson, verkställande direktör (VD), Ronnebyhus
Mats Du-Bar, teknisk chef, Ronnebyhus
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare, äldreförvaltningen
Akten
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§ 57

Dnr 2017-000049 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 år 2017
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal
I, 2017, att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända
detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända
detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Kommunstyrelsen
Äldreförvaltningen
Akten
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§ 58

Dnr 2017-000061 041

Omdisponering av internbudget
Sammanfattning
I budgetmedel för Rehabiliteringsenhet, verksamhet 520 har personalbudget
blivit för liten.
Bedömning
Saknas medel för personalbudgeten med 169 tkr.
Förslag till beslut
Att disponera om medel från Myndighet, verksamhet 859, aktivitet 1435 till
Rehabiliteringsenhet, verksamhet 520, aktivitet 1000 med 169 tkr.
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att disponera om medel från Myndighet, verksamhet
859, aktivitet 1435 till Rehabiliteringsenhet, verksamhet 520, aktivitet 1000
med 169 tkr.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Ekonomienheten
Akten
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§ 59

Dnr 2017-000051 041

Information om budgetarbete 2017
Sammanfattning
Tillförordnad äldrechef Helen Ahlberg och ekonom Eva Robertsson redogör
för budgetarbetet. Underlag till budgetarbetet kommer att presenteras vid
äldrenämndens sammanträde i maj månad.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt ledamöterna Tomas
Lund (SD), Susanne Petersson (C), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S),
1:e vice ordförande Anders Lund (M) och ersättare Laila Andersson (L).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att äldrenämnden beslutar att notera
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och
nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Akten
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§ 60

Dnr 2017-000005 739

Anslagsförbrukning
Sammanfattning
Anslagsförbrukningen för februari månad 2017 har delgivits nämndens
ledamöter och ersättare genom utskickat material. Ekonom Eva Robertsson
går igenom materialet muntligen vid sammanträdet. Samtliga verksamheter
har hållit budgeten fram till sista februari 2017.
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att äldrenämnden beslutar att notera
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och
nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Äldreförvaltningen
Akten
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§ 61

Dnr 2017-000006 739

Skrivelser, cirkulär m.m. 2017-04-12
Sammanfattning
Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger inför sammanträdet:
1. Kvalitetsberättelse 2 sjuksystrar AB-2016 (Dnr: ÄN 2017-000056)
2. Sammanträdesprotokoll från samverkansnämnden i Blekinges
sammanträde 2017-03-17 §§ 10-23 (landstingets diarienummer:
2017/00372).
3. Sammanträdesprotokoll från äldreomsorgens samverkansgrupp 201703-08 §§ 12-22.
4. Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2017-03-30 § 101
avseende förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter för
äldrenämnden 2017.
5. Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2017-03-30 § 115
avseende rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1
§ och rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen,
äldrenämnden.
6. Kvartalsrapport från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Underlag
En pärm med ovanstående skrivelser, cirkulär m.m. går runt till ledamöter
och ersättare under sammanträdet.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Äldreförvaltningen
Akten
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§ 62

Dnr 2017-000007 739

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:
1. Biståndsbeslut för perioden 2017-02-01 - 2017-02-28 samt för
perioden 2017-03-01 - 2017-03-31.
2. Namnteckningsprov.
3. Attestantlista för äldrenämnden per 2017-03-14.
4. Attestantlista för äldrenämnden per 2017-04-03.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:e vice ordförande
Bo Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att äldrenämnden godkänner
redovisningen av delegationsbesluten och noterar dessa till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
En pärm med delegationsbesluten går runt till ledamöter och ersättare under
nämndsammanträdet.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten
och noterar dessa till protokollet.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Lena Tingdahl, äldreförvaltningen
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 63

Dnr 2017-000008 739

Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Tillförordnad äldrechef Helen Ahlberg ger information om aktuellt i
verksamheten.
Informationen berör:


Arbetskläder – en förändringsprocess som pågår i verksamheterna.



En arbetsgrupp i förvaltningen är tillsatt, som arbetar med
säkerhetssamordnare Anders Engblom kring strategier,
larmfunktioner och att skapa trygghet för personalen.



Tillförordnad äldrechef Helen Ahlberg har deltagit på en konferens
som behandlade rekommendationerna för bemanning på vård- och
omsorgsboenden. Fokus på nattbemanning. ”Utan dröjsmål ska
verksamheterna uppmärksamma behov av hjälp även under nattetid.”
En arbetsgrupp är tillsatt, som ska titta på vad definitionen av
begreppet innebär och bedöma om detta kan uppnås som det ser ut nu
eller om något måste åtgärdas.



Lagen om samverkan kommer att ersätta den nuvarande
betalningsansvarslagen. Lagen om samverkan träder i kraft 2018-0101 och innebär ett nytt ansvar för kommun och landsting. I Blekinge
gör man en överenskommelse i länet som ska vara klar att
presenteras i juni.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt ersättarna Laila
Andersson (L) och Ronny Johansson (M).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att äldrenämnden beslutar att notera
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Äldreförvaltningen
Akten
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§ 64

Dnr 2017-000009 739

Information om kurser, konferenser m.m.
Sammanfattning
Det föreligger ingen information om kurser, konferenser m.m. vid
nämndsammanträdet 2017-04-19.
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§ 65

Dnr 2017-000010 739

Övriga frågor
Sammanfattning
2:e vice ordförande Bo Johansson tar upp att det finns ett material på SKL:s
hemsida som heter ”Så ska kompetensen höjas” och där finns också en
avsiktsförklaring till materialet. Detta material berör bland annat
utbildningsinsatser som kan tänkas bli aktuella framöver och med anledning
av detta önskar han en redogörelse från förvaltningen kring detta material
och hur det kan påverka verksamheten.
2:e vice ordförande Bo Johansson tar upp att det nu finns en ny hälso- och
sjukvårdslag och han önskar med anledning av detta en redogörelse och ett
förtydligande från förvaltningen vad den nya lagen innebär för
verksamheten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:e vice ordförande
Bo Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att övriga frågor noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera övriga frågor till protokollet.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Akten
Äldreförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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