ffi

Sida

Ronneby

sRru mnrurRÄD

E

s

P

RoTo Ko L L

1(20)

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Kommunala pensionärsrådet
Plats och

tid

Listerbysalen, kl. 0g:30-11:30

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
nårvarande

Se särskild förteckning

Anja Bennhagen (PRO)

Justerare
ngens plats och tid

Stadsh uset, kommun led n in gsförvaltn

nderskrifter
Sekreterare

Ordförande

t

in

gen, tisdag 20 1 g-09-1 6, kl. 0g: 00

e.J?/
r Svensson

Parasrafer

Anders Lund (M)
Justerare

6

1

nhagen (PRO)

7

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Datum då anslaget sätts

då anslaget tas

upp

ned

2019-09-17

2019-10-10

Förvaringsplatsförprotokolet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Anders Lund (M), Ordförande
Susanne Petersson (C), 1:e vice ordforande

Annette Rydell (S), 2:e vice ordförande
Jan-Eric Wildros (S)
Monica Bergkvist (PRO)
lngrid Karlsson (PRO)
Anja Bennhagen (PRO)
Christel Svensson (SKPF)
lngrid Karlsson (SKPF)
Eva Holmberg (SPF)
Kerstin Johansson (SPF)

övriga närvarande

Tjänstemän

Christoffer Svensson, komm unsekreterare
Maria Sibesson, Silvia Syster

övriga

Louise Larsson, handläggare överförmyndarnämnden
Mattias Kuch ler, hand läg gare överförmynd arnåm nden
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Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Ordftjrande Anders Lund meddelar ftiljande ftiriindring av dagordningen:

-

Ärende nummer 7 på dagordningen "Information från
aktivitets samordnarna" utgår.

-

Vad gäller information fran äldrenåimnden iir ftjrvaltningschef
Catherine Persson bortrest och information kommer istället ges av
ordftirande Anders Lund.

-

Vad gäller anslagsftirbrukningen iir materialet ej klart ftir nämnd.
Ordftirande Anders Lund avser prata kort om ekonomin och tertial II

Beslut
Dagordningen fastställs med ovan justeringar.
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Dnr 2019-000029 739

Val av justerare
Beslut
Anja Bennhagen (PRO) utses till att jåimte ordftirande justera dagens
protokoll.
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Dnr 201 9-000219 739

nformation från överförmyndarnäm nden

Sammanfattning
Louise Larsson och Mattias Kuchler, båda två handläggare vid
överftlrmyndarniimnden i Ronneby kommun, ger information om deras och
nämndens arbete och verksamhetsområde.

Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Lund (M), Jan-Eric wildros (S) och Eva Holmberg
(sPF).

Beslut
Information noteras till protokollet.

Blankett ft)r intresseanmälan
genom bilaga 1.
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Dnr 2019-000030 739

lnformation från komm unstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelsens representant Jan-Eric wildros (S) ger information från
kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2019.
Dagordningen fran mötet har delgivits ledamöterna till dagens sammanträde.
Dagordningen kommenteras och ärendena ftiredras av Wildros.

Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Lund (M), Jan-Eric wildros (S), Annette Rydell (s)
och Eva Holmberg (SPF).

Beslut
Informationen noteras till protokollet
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I

nformation från Aldrenäm nden

Sammanfattning
Ordftirande Anders Lund (M) ger information fran äldreniimnden.
Informationen berör ftiljande :

-

Under sommaren 2019 meddelade IVO atttväftiretag verksamma
inom hemtjiinstområdet i Blekinge län inte beviljas tillstand att
fortsätta med detta. Ett av ftiretagen har ftirsatts i konkurs. Det
ftiretaget som åir fortsatt verksamt har idag en brukare kvar i
Ronneby. Äldrenåimndens bedömning är att ft)rvaltningen och
myndighetskontoret varit väl med och agerat bra i frågan.

Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Lund (M), Jan-Eric Wildros (S), Ingrid Karlsson
(PRO), Kerstin Johansson (SPF),

Beslut
Informationen noteras
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Dnr 201 9-000236 009

nformation om anhörigstöd

Sammanfattning
Maria Sibbesson, anhörigsamordnare och Silvia Syster, ger information om
sitt arbete med anhörigstöd som kommunerna sedan 2009, enligt 5 kap 10 g
(Socialtjeinstlagen), är skyldiga att erbjuda anhöriga.

Vad kan kommunen erbjuda?

-

Vägledning om hur/vem man kontaktar vid olika frågor.

Anhörigträffar.
Enskilda samtal.

Studiecirklar/utbildning som demenssjuksköterskornahar ft)r
anhöriga till personer med demenssjukdom.

-

Avlösning i ordiniirt boende 24 tim/mänavgiftsfritt
(biståndsbedömt).

-

Dagverksamhet ftir personer med demenssjukdom (biståndsbedömt)
Våixelvård(biståndsbedömt).

Syftet med anhörigstöd

-

Att hitta lösningar som underlättar den anhöriges vardag och som på
olika sätt kan bidra till en ökad livskvalitö både ftir anhöriga och
nåirstående.

-

Att ftirebygga ohälsa hos anhöriga.

Kontaktuppgifter till Maria Sibbesson, anhörigsamordnare:
Telefon: 0457617776.
E-post: maria. sibbesson@ronneby. se.
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Deltar i debatten
I debaffen deltar Anders Lund (M), Jan-Eric Wildros (S), Eva Holmberg
(SPF) och Kerstin Johansson (SPF).

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
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Dnr2019-000211 730

Förslag till beslut om taxor i vård- och
omsorgsnämndens verksamhet 2020 (Beslut
äldrenämnden 2019-08-28 S 118)

i

Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade 2019-08-20 $ 1 I 8 om ftrslag
vård- och omsorgsnåim nden 2020.
Utdrag

till

nya taxor i vard

i

från öldrenömndens protoleoll

Avgifterna inom äldreomsorgen justeras årligen procentuellt utifrån
åindringar i prisbasbeloppet, liksom vid eventuella iindringar vad gäller lag
om ftirbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av aldren-ämnden.
Ovri ga ändringar hänskj uts ti ll kommunful lmåikti ge.

I samband med budgetarbetet 202012021har äldreniimnden budgeterat ftir
intäktsökningar genom ökad hemdänsttaxa och nattaxa samt genom att börja
ta ut en avgift ft)r kommunal hemsjukvård.
utöver årliga procentuella ökningar ftireslås följande åindringar:

o

ökning av timtaxan gällande hemtjtinstentilr22} kr/timme, gäller
från och med2020-01-01

.

avgift på hemtjåinstinsatser som utftirs på natten, samma taxa ftir
hemtjänst på dagen som på natten, gäller fran 2020-01-01

o

avgifter ftir den kommunala hälso- och sjukvården, 100 kr/besök
(max 350 kr/manad), gäller frän2020-04-01.

För att kunna börja ta ut avgifter inom den kommunala hälso- och
sjukvarden krävs en tilläggsmodul till befintlig digitalt verksamhetssystem.
utgiften bedöms motiverad då modulen genererar positiva effekter till
verksamheten. Tilläggsmodulen finns budgeterad ftir 2019. Månadslicens,
konfiguration och utbildning samt utbildning av personal bedöms kunna
hanteras inom ram.

Äldreniimnden ftireslar kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmdktige
besluta att anta ftirfattningssamlingen "Avgifter inom äldreo-rorg.n 2020',.
Vidare ftireslås äldreniimnden ftir egen del besluta att köpa in
tilläggsmodulen, gällande uppftiljning och avgifter HSL, till befintlig digitalt
verksamhetssystem.
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Bedömning
Inlednine

Avgiftema inom äldreomsorgen justeras årligen procentuellt utifrån
åindringar i prisbasbeloppet, liksom vid eventuella ändringar vad gäller lag
om fiirbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av äldrenämnden.
Övri ga ändringar hänskj uts

till

kommunful lmåikti ge.

I samband

med budgetarbetet 20201202I har äldrenämnden budgeterat ftir
intiiktsökningar genom ökad hemtjåinsttaxa och nattaxa samt genom att börja
ta ut en avgift ftir kommunal hemsjukvård.

Maxtaxa
Det finns ett tak som åir fastställt i socialtjiinstlagen, det kallas maxtaxa och
är ett högkostnadsskydd. Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar
som mest, oavsett vad man har i pension och vad man har ftir tillgångar. Har
man en låg pension finns det också ett minimibelopp som man ska ha kvar
efter att man har betalat avgifterna ftir äldreomsorgen. Enligt
socialtjänstlagen (Sol)får den enskildes avgifter för hemtjänst och
dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 $ ftirsta
stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till
högst det fastställda hOgkostnadsskyddet enligt SoL.

Avgifter i andra kommuner i Blekinge
Sammanställning över avgifter i Blekinges kommuner samt Hässleholm,
2019
Maxtaxa

Ronnebv
2089 kr

Karlskrona

Karlshamn
2089 kr

Sölvesborg
L860 kr

Olofström
2089 kr

Hässleholm
2089 kr

341 krltim

232kr/tim

262krltim

336 krltim

2s9,s0 (103,50)kr

Nivåer: 1045,1567,
2089 krlmån
200 kr

34Ikr

0

0

0

275 kr
130 krlbesök

255 kr
120 krlbesök

419 krlmån

max 350/mån

max 300/mån

2089 kr

(ej överstiga 90% av

Hemtjänst
Larm

avgiftsutrymmet)
160 krltim

HSL

Kostnad ftir hemstädnine. privat kund hos privat företag
Hushållsnära tjänster kan vem som helst köpa av ett företag utan att vara
beviljad hemtjänst. Vi köp av hushållsnära tjiinster hos ett ft)retag kan RUTavdrag göras, vilket innebär att kunden betalar 50 Yo av arbetskostnaden ftir
upp till 50 000lcrlär.I genomsnitt (enligt de ftiretag som har avtal med
Kommunen enligt LOV i hemtjänst) kostar hemstädning ftir privat kund ca

^":ry1ffi
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400-420 kr timme, vilket genererar en kostnad ftjr kunden päca200-210 kr.
Utöver de200-210 kronoma tillkommer milersättning med ca20-29
kr/milen hos två ftiretag och en framkörningsavgift med minst 100 kr/tillftille
hos ett ftiretag.

Avgifter hälso- och siukvård inom Region Blekinee
Region Blekinge tar ut avgifter for vissa besök inom hälso- och sjukvården.
Nedan finns en sammanställning ftir de avgifter Regionen tar ut,
motsvarande de professioner som finns anställda inom den kommunala
hälso- och sjukvården.

Inom Region Blekinge kostar besök enligt fiiljande:
Arbetsterapeut
Sj u kgym nast/fysiotera peut
Distriktssköterska dagtid
Specia listsiu ksköterska primärvård

100 krlbesök
100 krlbesök

0kr

100 krlbesök
Distriktssköterska jou rcentral
100 krlbesök
Ovan nämnda ingår i Regionens högkostnadsskydd, 1100 krl12 månader

Sjukresa i bil/specialfordon

60

enkel resa

Effekter av ökad hemtjlinsttaxa
Ronneby kommun har idag en ftjrhållandevis låg timtaxa och ftir att öka
intäkterna till äldreforvaltningen anses en ökning av timtaxan rimlig.

Vid en timtaxa pä220 kr/timme beriiknas inkomstökning fiir
äldreftirvaltningen bli ca 600 000 kr/år (beräkningar är gjorda på antalet
hemtj iinsttagare oktober 2017).

Effekter av att inftira nattaxa
Ronneby kommun tar i dagsläget inte ut några avgifter fiir hemtjiinst som
utftjrs på natten, s.k. "nattaxa". Detta anses inte rättvist mot kommunens
medborgare att vårdtagare med behov på dagen betalar ftir insatsen medan
vårdtagare med behov på natten är avgiftsbefriade. Beviljade
hemtjänstinsatser som utftirs borde vara avgiftsbelagda på samma sätt,
oavsett om det sker dag, eller natt.
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Flertalet av de vårdtagare som har hemtjiinst med besök/insatser på natten
har omfattande behov och når dåirmed maxtaxa. Att börja ta ut en avgift ftir
insatser som utftirs på natten kommer därmed inte generera några större
intiiktsökningar men en rättvisare modell mot våra medborgare.

Vid inftirande av avgift för hemtjiinst på natten bertiknas en inkomstökning
fiir äldreftirvaltningen bli ca 50 000 kr/år.
Effekter av att inftira aveift ftir kommunal hälso- och sjukvård (HSL)
Ronneby kommun tar i dagsläget inte ut någon avgift ftir hälso- och
sjukvården.

I ftirhållande till Regionens avgifter anses det rimligt att inftira avgifter även
ftir den kommunala hälso- och sjukvården.
Vid inftirande av en avgift på 130 kr/besök, max 350 kr/manad beräknas
inkomstökningen ftir ftirvaltningen bli ca 540 000 kr/ar.
För att kunna börja ta ut avgifter krävs en tilläggsmodul till behntligt digitalt
verksamhetssystem:
Modul

36 000 kr

Månadslicens

900 krlmånad
Ca 20 000-40 000 kr

Konfiguration och utbildning

Utgiften bedöms motiverad då modulen genererar positiva effekter till
verksamheten. Tilläggsmodulen finns budgeterad ftir 2019. Månadslicens,
konfiguration och utbildning samt utbildning av personal bedöms kunna
hanteras inom ram.

Avgiften ftir hemsjukvård ingår i den kommunala maxtaxan för vård och
omsorg. För barn och ungdomar utgår ingen avgift till och med det år man
fyller 19.

Tillämpningsanvisningar ftir hur avgifter gällande HSL ska hanteras i
praktiken (exempelvis vid hjälpmedelsftirskrivning, provtagning, håimtning
av hjälpmedel, "konsult/stöd" till andra personalgrupper och intyg till
bostadsanpassning) behöver skapas inftir ett inftirande.
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Förslag till beslut
Äldrenämnden ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige
besluta

o

att anta ftirfattningssamlingen

"Avgifter inom äldreomsorgen2}2}"

Vidare ftireslås äldrenämnden ftir egen del besluta

o

att köpa in tilläggsmodulen, gällande uppftiljning och avgifter HSL,
till befintlig digitalt verksamhetssystem.

Äldrenämndens beslut 20l 9-08-28
Äldrenämnden be slutar att arfia ftirfattningssamling "Förslag till
ftirfattningssamling Avgifter vård- och omsorgsnämnden 2020" med
fti lj ande forändringar :

o
o

Pris per HSl-insats åindras från fiirslaget på 130 kr

till

100 kr.

Kostnadstak inftirs lor HSl-insatser på 2000 kr per
tolvmånadersperiod.

Äldrenämnden beslutar att köpa in tilläggsmodulen, gällande uppftiljning
och avgifter HSL, till befintlig digitalt verksamhetssystem.
Äldrenämnden beslutar att ge äldreftirvaltningen i uppdrag att informera om
hur systemen fungerar, vad gäller högkostnadsskydd kommun/region.

Beslutet har tillställts kommunfullmdktige ftir slutligt beslut.
Kommunfullmdktige beriiknas fatta beslut i frågan under oktober månad.

Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Lund (M), Jan-Eric Wildros (S), Christel Svensson
(SKPF), Anja Bennhagen (PRO) och Ingrid Karlsson (PRO).

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
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lnformation om elektronisk färdregistrering
Sammanfattning
Äldrenämnden fick vid sammanträdet20l9-08-28 g 123 information om
möjlighetema att inftira elektronisk ftirdregistrering som eventuellt kan
användas inom hemtjiinst och hemsjukvard.

Utdragfrån öldrendimnden 2019-08-28
S

ekreterarens anteckningar

S 123

:

o

Det går relativt enkelt att koppla bilar till ett så kallat OBD-kort
under bilens ratt. Kortet kopplas till GPS.

o

I nukiget fars körjournal manuellt eftersom skattelagstftning lcröver
det.

Med elehronis k fdrdre gistrering ante cknas körj ournalen automatiskt
och i realtid.

o

Möjliga vinster:

.
c

Minskad manuell hantering

.

Möjlighet att stcilla in "srikerhetszon" rt)r attfi)rebygga stöld.

Enklare att hålla koll på bilarnas anvdndning och bensin/brbrulcning
vilket bör leda till nödvcindig effehivisering.

Äldrenåimnden noterar informationen

till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Lund (M), Jan-Eric Wildros
(SPF) och Kerstin Johansson (SPF).

Beslut
Information noteras till protokollet.
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Anslagsförbrukning

201 9

Sammanfattning
Ordftirande Anders Lund (M) går kort igenom arbetet, ftirutsättningarna och
utsikterna inft)r rapportering och uppftiljning av tertial IL

KPR erhåller en komplett redovisning vid nästa möte.

Deltar idebatten
I debatten deltar Anders Lund (M), Jan-Eric Wildros (S) och Christel
Svensson (SKPF).

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
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Dnr2019-000221 006

Förslag till sammanträdestider KPR 2020
Sammanfattning
Nedan sammanfattas ftirslag

till

sammanträdestider

ftir KPR 2020:

Torsdag 2020-02-20
Torsdag 2020-03-19
Onsdag 2020-05-20

Torsdag 2020-09-24
Torsdag 2020-10-22
Torsdag 2020-Il-19

Sammanträdena fiireslås börja

kl. 08.30 och äga rum i Listerbysalen.

Förslag till beslut
Kommunala pensionåirsrådet ftireslås anta ovanstående fiirslag
sammanträdestider for 2020.

till

Beslut
Ovanstående ftirslag

till

sammanträdestider godkänns ftir år 2020.

Exp:
Representanter i rådet

Kanslienheten

l,,*z

nJ l4

Utdragsbestyrkande
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lnkomna skrivelser
Sammanfattning
Föreligger en inbjudan till en konferens i Karlshamn onsdagen 4 december
2019 kl. 09:00-16:00. Arrangör är PRO i Blekinge låin och konferensen går
under namnet "Framtidens digitala pensionärer". Plats åir NetPort Science
Park Karlshamn Biblioteksvägen 1.

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

lätfr3

utdragsbestyrKande

t4
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övrigt
Sammanfattning
Jan-Eric Wildros (S) ställer en fråga om hur arbetet med parkbänkar med
utgångspunkt i den motion som ställts sen tidigare går.
Anders Lund (M) svarar att det ska eftersökas.

Beslut
Frågan och svaret noteras

till protokollet.

Exp
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Utdragsbestyrkande
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INTRESSEANIMÄLaiV - God man/Förvatrare
Jag vilt bli God Man / Förvaltare.
Jag är redan God Man

Jag vilt bli God plan

I Förvalfare och vill ha fler uppdrag. ..............Anta1:

flir Ensam kommande flyktingbarn.

Jag är redan God IVIan ftjr
Ensa mkommande flykfingbarn
och vill ha fler sådana uppdrag.

Namn:

PersonNr
Gatuadress
PostNr:

Ort;

Tfn, hem:
Tfn, mobil
Tfn: arbete
E-post
Övrigt:

Jag är medveten om att kontroil
av mig kommer att göras gällande
ev,
Å:å:å'i,'r,å'Ji,|'o,,,, ,o-,i,ffö,vatininsens
::E'ilåtråH:'Å'#iri''
regrsrer

*m't

Ronneby den

Namnteckning

Jag känner pers'n / personer
sonr viil ha informafion om
erer bri
God iVIan / För-v.alfare

E-

Nainn
AciressrTin/Ntail
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