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§ 37 Dnr 2019-000035 739 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att fastställa dagordningen enligt ärendelistan. 
________________ 
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§ 38 Dnr 2019-000006 739 

Val av justerare 
 

Beslut 

Malin Norfall (S) utses att jämte ordförande Anders Lund (M) justera 
protokollet. Justering sker den 2 april. 
________________ 
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§ 39 Dnr 2019-000077 739 

Förslag till yttrande avseende detaljplan för Björnen 10 
Förvaltningschef Catherine Persson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Äldrenämnden har beretts möjlighet att till miljö- och byggnadsnämnden 
inkomma med yttrande över förslag till detaljplan för Björnen 10, Ronneby 
kommun.  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostäder, 
centrumändamål och skola i ett centralt läge. 
Människor har olika funktionsförmåga. I takt med en ökande åldrande 
befolkning ökar också antalet personer med varierad funktionsförmåga och 
då framför allt vad gäller syn, hörsel, rörelse och kognition. Äldrenämnden 
vill betona det angelägna i att vid planering av vistelsemiljöer och vid 
bostadsbyggande, såväl inne som ute, att göra det på ett sådant sätt att det är 
tillgängligt i så hög grad som möjligt för personer med olika 
funktionsförmåga. Det underlättar för alla åldersgrupper och i olika skeden i 
livet. 
Äldrenämnden föreslås yttra sig i enlighet med under avsnittet Bedömning 
föreliggande förslag.  
  

Bedömning 
Äldrenämnden har beretts möjlighet att till miljö- och byggnadsnämnden 
inkomma med yttrande över förslag till detaljplan för Björnen 10, Ronneby 
kommun.  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostäder, 
centrumändamål och skola i ett centralt läge.  
Människor har olika funktionsförmåga. I takt med en ökande åldrande 
befolkning ökar också antalet personer med varierad funktionsförmåga och 
då framför allt vad gäller syn, hörsel, rörelse och kognition. Äldrenämnden 
vill betona det angelägna i att vid planering av vistelsemiljöer och vid 
bostadsbyggande, såväl inne som ute, att göra det på ett sådant sätt att det är 
tillgängligt i så hög grad som möjligt för personer med olika 
funktionsförmåga. Det underlättar för alla åldersgrupper och i olika skeden i 
livet.  
Under avsnittet Mark och vegetation skrivs att ”skulle det i framtiden bli 
aktuellt att ändra stigen till en gång- och cykelväg är det möjligt att göra det 
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inom planens begränsningar”. Det är inte möjligt att i planförslaget avgöra 
om det skulle vara behäftat med svårigheter att ändra till gång- och cykelväg, 
t ex av utrymmesskäl. Äldrenämnden vill därför i yttrandet uppmärksamma 
att allt fler personer använder olika hjälpmedel för att ta sig fram. 
Förekomsten av t ex rullatorer och rullstolar ökar. Vidare ökar också 
användandet av olika kognitiva hjälpmedel.  
Under avsnittet Barnperspektiv beskrivs möjligheten till en innergård som 
skulle kunna skydda såväl barn som vuxna mot trafikbuller i sin 
hemmavistelse. I sammanhanget vill äldrenämnden lyfta fram värdet i att 
utforma en grön miljö så att det skyddar mot vind och värme. Det ökar 
förutsättningarna för både barn och äldre personer att vistas ute vid olika 
väderförhållande.  
Äldrenämnden föreslås yttra sig i enlighet med under avsnittet Bedömning 
föreliggande förslag.  
  

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås besluta  
att yttra sig i enlighet med avsnittet under Bedömning föreliggande förslag. 
att förklara punkten omedelbart justerad. 
  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S) och 
Christer Hallberg (S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden yttrar sig i enlighet 
med förvaltningens förslag. 
Malin Norfall (S) yrkar följande tilläggsyrkanden: 
”Alla människor påverkas av strålningen från solen. Då ledande forskning 
pekar mot att vi får ett varmare klimat i framtiden bör uteytorna utformas 
motsvarande Boverkets allmänna råd BFS 2015:1.” 
”Varje huskropp ska planeras så utrymmen finns för förvaring och laddning 
av eldrivna hjälpmedel, ex permobiler”.      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och 
finner att äldrenämnden bifaller detsamma. 
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Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Malin Norfalls (S) 
tilläggsyrkanden och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.    

Beslut 

Äldrenämnden beslutar  

- att yttra sig i enlighet med avsnittet under Bedömning föreliggande 
förslag. 

-  att yttra följande tillägg:  
”Alla människor påverkas av strålningen från solen. Då ledande forskning 
pekar mot att vi får ett varmare klimat i framtiden bör uteytorna utformas 
motsvarande Boverkets allmänna råd BFS 2015:1.” 

”Varje huskropp ska planeras så utrymmen finns för förvaring och laddning 
av eldrivna hjälpmedel, ex permobiler.” 

- att förklara punkten omedelbart justerad. 
________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 40 Dnr 2019-000007 739 

Anslagsförbrukning februari 2019 
Förvaltningschef Catherine Persson samt ekonom Jane Wennerdahl Nilsson 
föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Redogörelse för anslagsförbrukning under perioden 2019-01-01 – 2019-02-
28.  

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Bilaga 1: Anslagsförbrukning 201902 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 41 Dnr 2019-000086 739 

Planering för sommaren 2019 
Verksamhetschef Vibeke Jensen Clegg föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Äldreförvaltningen redogör för sommaren 2018 enligt beslut från 
äldrenämndens sammanträde 2018-11-14 § 17. 
 
Äldreförvaltningens chefer genomförde en uppföljning av sommaren 2018 
där både det som hade fungerat bra och det som behöver utvecklas har lyfts 
fram. Äldreförvaltningen ska skapa gemensam strategi för att behålla det 
som fungerat och göra förslag på handlingsplaner för det som behöver 
utvecklas.  
 
En arbetsgrupp tillsattes i november 2018 inför semesterplanering 2019. 
Arbetsgruppen består av enhetschefer för HSL, vård och omsorgsboende, 
hemtjänsten, Kommunal, HR, Timecare pool och verksamhetschef. Syftet 
med arbetsgruppen är att ta fram och koordinera en likvärdig introduktion 
för samtliga semestervikarier inklusive nystartsjobbare. Målet är att vård, 
omsorgs- och serviceinsatser utförs med kvalité, medarbetarnas arbetsmiljö 
skall vara bra och semestervikarierna skall känna sig trygga i uppdraget och 
dessutom säkerställa att samtliga verksamhetsområden får de 
semestervikarier som behövs inför sommaren 2019. Under processen har 
olika yrkesprofessioner varit inbjudna för att koordinera utbildning och 
introduktion. December 2018 lagdes ut annonser på semestervikarier, 
inkomna ansökningar fördelas centralt ut till enhetscheferna som i sin tur 
intervjuar och rekryterar vikarien. Varje enhetschef registrerar hur många 
vikarier som behövs och hur många som är rekryterade. I januari 2019 var 
förvaltningen representerad på gymnasieskolornas sommarmässa och några 
elever ansökte om semestervikariat direkt på plats. 14 mars kommer 
medarbetare synas på Knuthan skolan och Softcenter där vi kommer 
presentera arbetsplatserna och värva semestervikarier. Kontakt är också tagit 
med Vägga skolan. Rekryteringskampanj har initierats i samarbete med 
Kommunikation inför sommaren 2019. Planen är att fortsätta kampanjen 
2019/2020 målriktat semestervikarier 2020 samt yrkesprofessionerna 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter där det finns brist på 
nationellt nivå.  
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Förvaltningen har tagit fram förslag på tre semesterperioder för Kommunals 
medlemmar, vilket skulle resultera i att två tredjedelar i stället för hälften av 
ordinära medarbetare arbetar under varje semesterperioderna och därmed 
minskat behov av semestervikarier. Kommunals medlemmar var inte positivt 
inställd inför förslaget. Ett pilotprojekt har påbörjats inför sommaren 2019 
enligt modellen tre semesterperioder från vecka 25-28/ 28-31/ 31-34 i 
verksamhetsområdet Eringsboda-Hallabro hemtjänst och Backen där 
kommunals medlemmar är positiva till förslaget. 
 
4 mars informerades kommunal om nuvarande rekryteringssituation som 
arbetsgivaren står inför sommaren 2019 och eventuella konsekvenser om 
semesterrekryteringen inte lyckas. I april träffas parterna åter igen i frågan.  
Inför sommaren 2019 skall varje verksamhet ha gjort en inventering av 
fläktar och vid behov köps fläktar in.  
Det har tagits fram en rutin för ”vattenbrist”. 
 
 
Äldrenämnden föreslås besluta: 
Att ta informationen till protokollet  

Bedömning 
Mars månad hade 310 personer ansökt om anställning som semestervikarie 
sommar 2019 i äldreförvaltningen. Bland de som ansökt finns stort antal inte 
anställningsbara på grund av svenska språket och av dessa finns ett fåtal 
kvinnor som ansökt.   
Samma trend fanns 2018 och det förväntas fortsätta. 
  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta: 
Att ta informationen till protokollet  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S), 
Agnetha Wildros (S), Annette Rydell (S), Carina Aulin (SD) och 
Mohammed Teeti (V). 
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Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
Verksamhetschefen, hemtjänst och HSL 
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§ 42 Dnr 2019-000087 730 

Redovisning av kostplan 2019 - skapande av matråd 
Utvecklingssamordnare Susanna Sturesson och t f verksamhetschef Kerstin 
Persson Gren föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
 Vid äldrenämndens sammanträde 2018-09-26 togs beslut om att ”ge 
äldreförvaltningen i uppdrag att återrapportera hur arbetet med att skapa ett 
matråd fortskrider i mars 2019”.  
Flertalet boenden har idag någon etablerad form av matråd. Innan 2019 års 
utgång förväntas samtliga enheter ha ett forum (matråd) där maten och 
måltidsmiljön kan diskuteras. 
  

Bedömning 
 Vid äldrenämndens sammanträde 2018-09-26 togs beslut om att ”ge 
äldreförvaltningen i uppdrag att återrapportera hur arbetet med att skapa ett 
matråd fortskrider i mars 2019”.  
Enligt ”Kostplan för Ronneby Kommun Äldreomsorgen” ska det finnas 
matråd vid varje enhet som stimulerar möjligheten att påverka och ta ansvar 
för maten och måltidsmiljön”. 
Sedan 2018-09-26 har de enheter som då inte hade etablerade matråd arbetat 
med strukturen på enheten med ambitionen att införa matråd. 
  
Lägesrapport per enhet: 

Enhet Har matråd Kommentar 
Ålycke Ja - 
Ågårdsbo Ja - 
Lindebo Ja - 
Backen Ja - 
Olsgården Ja - 
Vidablick Nej Enheterna på Vidablick håller dock på att 

strukturera upp agendan för boråden. Framöver 
ska matråden bli en del av boråden. 

 
 
Innan 2019 års utgång förväntas samtliga enheter ha ett forum (matråd) där 
maten och måltidsmiljön kan diskuteras. 
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Det kan även tilläggas att ett omfattande arbete med nya ombudsgrupper har 
påbörjats inom äldreförvaltningen. Ombudsgruppen ”Måltid” har bl.a. 
följande områden att bevaka: maten/kosten, måltidsmiljön, bemötande och 
nutrition. Detta forum förvänts öka kvaliteten inom området kost och 
nutrition inom hela förvaltningen. 
    

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås att 

- ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
Verksamhetschef boende- och korttidsvård 
Utvecklingssamordnare, äldreförvaltningen 
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§ 43 Dnr 2019-000078 739 

Målredovisning 2018 
Utvecklingssamordnare Susanna Sturesson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
 För 2017-2018 hade äldrenämnden mål samt tillhörande indikatorer inom de 
strategiska målområdena ”en bra omsorg” samt ”ekonomi i balans”. 
Kommunfullmäktige hade dessutom två indikatorer kopplade direkt till det 
strategiska målområdet ”en bra omsorg”. 
Målredovisningen för 2018 utgår från måluppfyllelsen för respektive 
indikator som i sin tur ligger till grund för bedömningen av respektive mål.  
Av äldrenämndens 5 mål bedömdes två vara uppfyllda, två nära att uppfyllas 
och ett en bit på väg att uppfyllas. 
Kommunfullmäktiges strategiska målområde bedömdes vara nära att 
uppfyllas. 
Målredovisningen med tillhörande analyser för äldrenämnden finns 
presenterad i bilagan ”Målredovisning 2018”. 
Äldrenämnden föreslås att ta informationen till protokollet.    

Bedömning 
 Ronneby Kommun har en styrmodell för kommunens målarbete. Modellen 
innehåller en övergripande vision, åtta strategiska målområden, nämndmål samt 
tillhörande indikatorer och aktiviteter. För 2017 och 2018 hade äldrenämnden mål 
med tillhörande indikatorer inom de strategiska målområdena ”en bra omsorg” och 
”ekonomi i balans” 
Äldrenämnden hade fem nämndmål med sex tillhörande indikatorer. 
Kommunfullmäktige hade två indikatorer med koppling direkt till det strategiska 
målområdet ”en bra omsorg”. 

 
Resultat nämndmål samt tillhörande indikatorer 2018: 
För 2018 bedömdes följande mål ”uppfyllda”: 

 Kvalitén inom äldreomsorgen ska synliggöras på 
enhetsnivå  
(måluppfyllelse 100 % på indikatorn ”ett öppet 
kvalitetsredovisningssystem ska vara framarbetat”) 
 

 Minska sjuktalen. 
(måluppfyllelse 141,96 % på indikatorn korttidsfrånvaro 
och  
måluppfyllelse 109,9 % på totalt sjuktal) 
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För 2018 bedömdes följande mål ”nära att uppfyllas”: 
 Fler på boenden ska känna att de kan påverka sin tid 

för omsorg 
(måluppfyllelse 98,33 % på indikatorn ”Kunna påverka sin 
tid”) 
 

 Fler inom hemtjänsten ska känna att de kan påverka 
sin tid för omsorg 
(måluppfyllelse 93,33 % på indikatorn ”Kunna påverka sin 
tid”) 
 

För 2018 bedömdes följande mål ”en bit på väg att uppfyllas”: 
 Förebyggande arbete enligt Senior alert i hemsjukvård 

(måluppfyllelse 12,89 % på indikatorn ”Andel av de som 
har hemsjukvård som har riskbedömningar med åtgärdsplan 
enligt Senior Alert”) 
 

Resultat kommunfullmäktigemål samt tillhörande indikatorer 2018: 
För 2018 bedömdes följande mål ”nära att uppfyllas”: 
 En bra omsorg 

(måluppfyllelse 90 % på indikatorn ”Andel brukare på 
särskilt boende som är ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende” och  
måluppfyllelse 94 % på indikatorn ”Andel brukare inom 
hemtjänst som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst”) 

 
.  

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås att 
ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Agnetha Wildros (S), 
Elisabet Backström (S), Christer Hallberg (S) och Mohammed Teeti (V). 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Bilaga 2: Målredovisning 2018  
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(45) 

2019-03-27  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Utvecklingssamordnare, äldreförvaltningen 
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§ 44 Dnr 2019-000055 739 

Ekonomisk konsekvensanalys med anledning av 
förändring av antalet boendeplatser på Lindebo 
T f verksamhetschef Kerstin Persson Gren och ekonom Jane Wennerdahl-
Nilsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Äldrenämnden beslutade 2019-02-20 om att en ekonomisk konsekvensanalys skulle 
förevisas gällande minskade antal platser på Lindebo vård- och omsorgsboende. 

 
Konsekvensanalysen visar att det för Lindebo sammantaget medför minskade 
intäkter motsvarande ca 355 tkr på helår år 2019. Dessa medel föreslås att läggas 
som reserv centralt på äldreförvaltningen.  

 
Äldrenämnden föreslås besluta  

- att notera föreliggande konsekvensanalys till protokollet,  
- att minska medel för personalkostnader på Lindebo vård- och 

omsorgsboende enligt gällande norm motsvarande ca 355 tkr år 
2019 och  

- att omfördela budgetmedel för Lindebo vård- och 
omsorgsboende att läggas som reserv centralt på 
äldreförvaltningen 

.  

Bedömning 
Äldrenämnden beslutade 2019-02-20 om att en ekonomisk konsekvensanalys skulle 
förevisas gällande minskade antal platser på Lindebo vård- och omsorgsboende. 

  
Lindebo vård- och omsorgsboende består av tre avdelningar med inriktning somatik 
(28 lägenheter) och en avdelning med inriktning demens (10 lägenheter).  
Äldrenämnden beslutade 2019-02-20 att en lägenhet med inriktning somatik ska 
undantas från boendebeståndet. Det innebär att det totala antalet lägenheter på 
Lindebo som har inriktning somatik minskar från 28 till 27 lägenheter. Lägenhet 
126 har sedan en tid inte varit belagd. 
Äldreförvaltningen fick uppdrag att återkomma med en ekonomisk 
konsekvensanalys på äldrenämndens sammanträde i mars 2019.  

 
Konsekvensanalys 

• Hyresintäkt 3 245 kr/månad. Denna intäkt är inte budgeterad för år 2019 
och medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

• Personalkostnad ca 355 tkr- Denna intäkt kommer att minska för 
verksamheten år 2019. 

• Hemtjänstintäkt. Denna intäkt är inte budgeterad för år 2019 och medför 
inte några ekonomiska konsekvenser. 
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• Blockhyran på Lindebo vård- och omsorgsboende kommer inte att 
förändras.  

• Det ekonomiska utrymmet som uppstår föreslås att läggas som reserv 
centralt på äldreförvaltningen.  

 
Sammantaget innebär det för Lindebo vård- och omsorgsboende 
minskade intäkter motsvarande 355 tkr på helår år 2019.  

.  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta  

- att notera föreliggande konsekvensanalys till protokollet,  
- att minska medel för personalkostnader på Lindebo vård- och 

omsorgsboende enligt gällande norm motsvarande ca 355 tkr år 
2019 och  

- att omfördela budgetmedel för Lindebo vård- och 
omsorgsboende att läggas som reserv centralt på 
äldreförvaltningen 

  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

 Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.   
     

Propositionsordning 

 Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande förslag och 
finner att äldrenämnden bifaller detsamma. 
 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

- att notera föreliggande konsekvensanalys till protokollet,  
- att minska medel för personalkostnader på Lindebo vård- och 

omsorgsboende enligt gällande norm motsvarande ca 355 tkr år 
2019 och  

- att omfördela budgetmedel för Lindebo vård- och 
omsorgsboende att läggas som reserv centralt på 
äldreförvaltningen 

________________ 
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Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 45 Dnr 2018-000229 739 

Medborgarförslag - Utbildning av hemtjänstpersonal i 
HLR och utrusta hemtjänstfordon med hjärtstartare 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige remitterade till äldrenämnden på sammanträdet 2018-
10-31 2018-000626 § 266 medborgarförslaget att utbilda hemtjänstpersonal 
i HLR och att utrusta hemtjänstfordon med hjärtstartare.  
Utbildning i hjärt- lungräddning för medarbetare i äldreförvaltningen ligger i 
2019 års utbildningsplan och ska hemtjänstfordon utrustas med hjärtstartare 
krävs en utredning om ansvar för verksamheten, organisation, kostnader, 
service av utrustning, konsekvenser för brukare och patienter inom hemtjänst 
och hemsjukvård samt tidsplan för eventuellt genomförande. 
Vidare behövs ställningstagande avseende larmorganisation och andra 
huvudmän och frivilligorganisationer. 

 
Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående 
anses besvarat.   

Bedömning 
Medborgarförslaget är att utbilda hemtjänstpersonal i HLR och att utrusta 
hemtjänstfordon med hjärtstartare.  
HLR är förkortning av hjärt-lungräddning. Forskning säger att vid ett 
hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går om 
ingen behandling sätts in. Det är av livsavgörande betydelse att någon snabbt 
larmar 112 och påbörjar hjärt- lungräddning och inom fem minuter bör 
hjärtstartare anslutas i väntan på ambulans, räddningstjänst eller polis.  
Räddningstjänsten bistår kommunerna med utbildning i HLR mot ersättning 
om man önskar. Sedan 2019 är utbildning i hjärt-lungräddning för 
medarbetare en del i äldreförvaltningens utbildningsplan. 
En hjärtstartare är halvautomatisk och läser själv av om personen har 
hjärtstopp eller inte och kan därför användas av alla, även personer utan 
medicinsk utbildning. Hjärtstartaren ger tydliga och enkla röstinstruktioner. 
För eventuellt kunna utrusta hemtjänstfordon med hjärtstartare krävs dock 
utredning om formerna för detta. Bland annat behövs utredning om ansvar 
för verksamheten, organisation, kostnader, service av utrustning, 
konsekvenser för brukare och patienter inom hemtjänst och hemsjukvård 
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samt tidsplan för eventuellt genomförande. Vidare behövs ställningstagande 
avseende larmorganisation och andra huvudmän och frivilligorganisationer.      

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående 
anses besvarat.       

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Gina Hellberg-
Johansson (SD). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget med 
hänvisning till ovanstående anses besvarat.  

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående 
anses besvarat. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Kommunstyrelsen 
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§ 46 Dnr 2019-000085 739 

Förslag till beslut om handlingsplan för sänkta sjuktal 
Förvaltningschef Catherine Persson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Vid äldrenämndens sammanträde 18 11 14 § 161 redovisade 
äldreförvaltningen förslag på åtgärder som vid genomförande förväntas bidra 
till sänkta sjuktal. 
Äldrenämnden beslutade att ålägga förvaltningen att återkomma till 
äldrenämnden med förslag till beslut om handlingsplan för sänkta sjuktal i 
februari 2019 samt att förvaltningen ska beakta arbetsbelastningen i 
handlingsplanen. 
Arbetet med framtagning av handlingsplan för sänkta sjuktal har försenats på 
grund av reducerad personalstat vid äldreförvaltningen under några månader. 
Nyligen har arbetet återupptagits.  
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet och 
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med 
förslag till beslut om handlingsplan för sänkta sjuktal i maj 2019.   
  

Bedömning 
Vid äldrenämndens sammanträde 18 11 14 § 161 redovisade 
äldreförvaltningen förslag på åtgärder som vid genomförande förväntas bidra 
till sänkta sjuktal. 
Äldrenämnden beslutade att ålägga förvaltningen att återkomma till 
äldrenämnden med förslag till beslut om handlingsplan för sänkta sjuktal i 
februari 2019 samt att förvaltningen ska beakta arbetsbelastningen i 
handlingsplanen. 
Arbetet med framtagning av handlingsplan för sänkta sjuktal har försenats på 
grund av reducerad personalstat vid äldreförvaltningen under några månader. 
Nyligen har arbetet återupptagits.  
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet och 
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med 
förslag till beslut om handlingsplan för sänkta sjuktal i maj 2019.   
  

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås besluta 
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att notera informationen till protokollet och 
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med 
förslag till beslut om handlingsplan för sänkta sjuktal i maj 2019.   
  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden beslutar att  

- ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till 
äldrenämnden med förslag till beslut om handlingsplan för 
sänkta sjuktal i maj 2019 

- notera informationen till protokollet      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkanden 
och finner att äldrenämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att  

- ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till 
äldrenämnden med förslag till beslut om handlingsplan för 
sänkta sjuktal i maj 2019 

- notera informationen till protokollet      
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 47 Dnr 2018-000219 730 

Redovisning av kvalitetssäkring av administrativa 
rutiner 
 

Sammanfattning  
 Äldreförvaltningen redovisar lägesrapport vad avser vidtagna åtgärder och 
pågående arbete för att kvalitetssäkra administrativa rutiner.  
Äldrenämnden föreslås besluta att notera redovisningen till protokollet och 
att äldreförvaltningen ska återkomma med ytterligare redovisning i augusti 
2019. 
  

Bedömning 
 Äldrenämnden (181114 § 163) beslutade att äldreförvaltningen till 
sammanträdet i mars 2019 ska återkomma med redovisning avseende 
kvalitetssäkring av de administrativa rutinerna på äldreförvaltningskontoret.  
 
Äldreförvaltningen redovisar här en lägesrapport över det som har gjorts det 
senaste året och det som är pågående arbete.  
På flera område har det funnits eller finns behov att göra översyn för att 
förbättra administrativa rutiner och därigenom kunna bidra till ökad kvalitet i 
den verksamhet som bedrivs.  
I början av 2018 gjordes en mindre organisationsförändring på 
förvaltningskontoret för att bl. a bättra anpassa organisationen till behoven 
och till de ekonomiska förutsättningarna samt för att minska sårbarheten. Det 
i kombination med att nya medarbetare är på plats efter en tids vakanser till 
följd av några tidigare pensionsavgångar har gett möjligheter att på nytt 
fördela ansvar och arbetsuppgifter. Arbetet med översyn av administrativa 
rutiner kan därmed intensifieras.  
Det som redovisas är det som kan definieras som administrativa rutiner. 
Dock nämns också en del som kan betraktas både som en administrativ rutin 
och som en del i vård- och omsorgsprocesser.  
Exempel på områden som har genomlysts eller är under pågående översyn är 
följande:  

• Lednings- och mötesstruktur  

• GDPR-informationssäkerhet 
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• Intranät  

• Extern hemsida 

• Dokumenthanteringsplan 

• Upphandlingar – ansvar, arbetsuppgifter och 
uppföljning 

• Kontraktsgenomgång med uppföljningar 

• Postrutiner 

• Redovisning av delegationsbeslut 
 
En del kvalitetssäkrande arbete är både en del i administrativa rutiner och del 
i direkta vård- och omsorgsprocesser. Nedan följer några sådana exempel:  
Digital ruttplanering med tid- och insatsregistrering i hemtjänsten förväntas 
bidra till bättre säkerhet och trygghet både ur ett administrativt perspektiv 
och med kvalitet i den direkta vård- och omsorgsprocessen. Implementering 
pågår.  
Boendesamordning är både en del i biståndsprocessen genom beslut och 
verkställighet samt en del i det administrativa arbetet genom t ex 
statistikinsamling och uppföljning. Digital programvara för 
boendesamordning har köpts in. Utbildning och införande är pågående.  
Avvikelsehantering och rutiner för klagomål och synpunkter har nyligen 
setts över och kan även det utgöra en del både i vård och omsorg samt i det 
administrativa arbetet. 
Översyn av rutiner och processer behöver ofta vara ett mer eller mindre 
pågående arbete för att de inte ska bli inaktuella. För att täcka ett uppdämt 
behov är det dock nu och i närtid ett mer omfattande arbete.  
 
Sedan redovisningen i november 2018 har framför allt följande arbete 
fortskridit: 

• Digital ruttplanering med tid- och insatsregistrering i hemtjänsten – 
succesivt införande i verksamheten pågår 

• Boendesamordning – digital hantering införd 

• Avvikelsehantering och rutiner för klagomål och synpunkter – 
genomlysning av rutiner har genomförts och utbildning av chefer och 
medarbetare har delvis genomförts och fortlöper  
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• Biståndsbedömning enligt i IBIC i program Life Care Handläggare – 
succesivt införande pågår 

 
I övrigt pågår på en del område inventering av eventuellt tidigare gällande 
rutiner. 
 
Äldrenämnden föreslås besluta att notera redovisningen till protokollet och 
att äldreförvaltningen ska återkomma med redovisning i augusti 2019.  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta  
Att notera redovisningen till protokollet och 
Att äldreförvaltningen ska återkomma med redovisning i augusti 2019.    

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden beslutar att 

- ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma med 
redovisning i augusti 2019. 

- notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att 

- ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma med 
redovisning i augusti 2019. 

- notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 48 Dnr 2018-000199 730 

Återrapportering av vidtagna åtgärder- 
Revisionsrapport granskning av 
upphandlingsprocessen 
 

Sammanfattning  
Vid äldrenämndens sammanträde 18 10 17 § 141 beslutade äldrenämnden att 
överlämna yttrande till revisionen avseende revisionsrapport granskning av 
upphandlingsprocessen samt uppdrog åt förvaltningen att i mars 2019 
återkomma med en återrapportering av vidtagna åtgärder.  
Arbetet med att vidta åtgärder har försenats på grund av reducerad 
personalstat vid äldreförvaltningen under några månader.  
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet och 
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med 
återrapportering om vidtagna åtgärder i maj 2019.   
  

Bedömning 
Vid äldrenämndens sammanträde 18 10 17 § 141 beslutade äldrenämnden att 
överlämna yttrande till revisionen avseende revisionsrapport granskning av 
upphandlingsprocessen samt uppdrog åt förvaltningen att i mars 2019 
återkomma med en återrapportering av vidtagna åtgärder.  
Arbetet med att vidta åtgärder har försenats på grund av reducerad 
personalstat vid äldreförvaltningen under några månader.  
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet och 
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med 
återrapportering om vidtagna åtgärder i maj 2019.   
  

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås besluta 
 att notera informationen till protokollet och 
 att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med 
återrapportering om vidtagna åtgärder i maj 2019.   
  



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(45) 

2019-03-27  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden beslutar att  

- ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till 
äldrenämnden med återrapportering av vidtagna åtgärder i 
maj 2019. 

- notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att 

- ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till 
äldrenämnden med återrapportering av vidtagna åtgärder i 
maj 2019. 

- notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 49 Dnr 2019-000089 739 

Kompetensförsörjning 
Förvaltningschef Catherine Persson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Äldreförvaltningen aktualiserar genom muntlig föredragning frågeställningar 
och övervägande som anses angelägna att föra dialog kring i syfte att på ett 
bra sätt kunna klara framtida kompetensförsörjning inom vård och omsorg. 
Ordförande Anders Lund (M) menar att det formella kravet på utbildade 
undersköterskor bör lyftas bort och att man istället ska använda de som inte 
har full kompetens till andra arbetsuppgifter. 
Nämndsledamot Malin Norfall (S) anser att man behöver möjliggöra för 
heltidsarbete för fler, få fler gymnasieungdomar att välja yrket samt öka 
antalet platser i vuxenutbildningen. 
Ordförande Anders Lund (M) svarar att det är ett problem att de anställda 
har för breda arbetsuppgifter vilket sänker statusen på yrket. 
Nämndsledamot Agnetha Wildros (S) anser att hemtjänstpersonalen måste 
ha bakgrundsinfo om brukaren som besöks samt ha kompetens för att se 
helheten i brukarens behov. Något som kan vara svårt att göra för personal 
som är där för att städa eller tvätta.  
Nämndsledamot Elisabet Backström (S) påpekar att det är viktigt med 
delaktighet, en uppdelning av personalen mellan undersköterskor och övriga 
riskerar att få resultera i separata enheter. Samtidigt finns svårigheter med 
nuvarande system. 
Nämndsledamot Mohammed Teeti (V) menar att det är viktigt att kommunen 
erbjuder utbildning och ger möjlighet till fortsatt anställning. För att personal 
inte ska försvinna till andra arbetsgivare efter genomförd utbildning måste 
kommunen bli en mer attraktiv arbetsgivare. 
Nämndsledamot Christer Hallberg (S) efterfrågar långsiktigt planerande, 
man behöver erbjuda en kombination av utbildning och arbete för outbildad 
personal och erbjuda möjlighet att läsa in utbildningen på halvtid. 
Nämndsledamot Sara Jansson (SD) menar att undersköterskor idag byter 
arbetsgivare för att komma bort från hemtjänsten eftersom man där utför 
andra arbetsuppgifter än de man är utbildad för. 
Nämndsledamot Rickard Evaldsson (M) menar att statusen på 
undersköterskeyrket måste höjas och efterfrågar därför en uppdelning mellan 
undersköterskor och outbildad personal. 
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Nämndsledamot Carina Aulin (SD) anser att städpersonal inte har samma 
kompetens att se brukares behov som en undersköterska och menar att 
statusen på undersköterskeyrket därför måste höjas. 
Nämndsledamot Kerstin Johansson (L) menar att antalet personer som 
besöker brukare är för stort och utgör en risk. 
Nämndsledamot Ingrid Carlsson (M) anser att brukarens behov kan 
tillgodoses även om såväl undersköterskor som städpersonal besöker 
brukaren. 
Nämndsledamot Malin Norfall (S) påpekar att eventuella pengar till 
utbildningar måste komma från kommunfullmäktige. Hon menar vidare att 
kommunen inte får hamna i en situation där det inte finns tillräckligt med 
platser till utbildningar. Att hyra in personal med rätt kompetens skulle höja 
kostnaderna. 
Nämndsledamot Annette Rydell (S) ifrågasätter hur undersköterskeyrket 
framställs och menar att den gängse bilden är negativ. Personalen är 
missnöjd med löner och arbetsförhållanden. Rydell påpekar vidare vikten av 
möjlighet till att kombinera arbete och studier. 
Nämndsledamot Gina Hellberg Johansson (SD) anser att korta scheman om 
sex veckor skapar problem och efterfrågar tjänster där scheman läggs över 
tio veckor. 
Förvaltningschef Catherine Persson svarar att förvaltningen är i ett läge där 
kravet på utbildade undersköterskor gör att det är svårt att garantera 
personalförsörjningen. Vidare innebär kravet att många undersköterskor inte 
får möjlighet att utföra sin egentliga arbetsuppgifter. På längre sikt måste 
man tillgodose det som gör yrket attraktivt, lön, arbetstid och innehåll i 
arbetet.  
  

Bedömning 
 Äldreförvaltningen aktualiserar genom muntlig föredragning 
frågeställningar och övervägande som anses angelägna i syfte att på ett bra 
sätt kunna klara framtida kompetensförsörjning inom vård och omsorg. 
Äldrenämnden föreslås besluta notera informationen till protokollet.   
  

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  
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Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S), 
Agnetha Wildros (S), Elisabeth Backström (S), Mohammed Teeti (V), 
Christer Hallberg (S), Sara Jansson (SD), Rickard Evaldsson (M), Carina 
Aulin (SD), Kerstin Johansson (L), Ingrid Carlsson (M), Annette Rydell (S), 
Christer Åkesson (S), Gina Hellberg-Johansson (SD) och Börje Johansson 
(S). 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 50 Dnr 2019-000090 739 

Aktuellt om Ålycke vård- och omsorgsboende 
Förvaltningschef Catherine Persson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
 Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska det genomföras en 
ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende. Syftet är att förbättra 
både boende och arbetsmiljö genom omdisponering av lokalytor. 
Ombyggnaden kommer att innebära en utökning av antalet lägenheter från 
26 till 30 lägenheter. Vid äldrenämndens sammanträde (18 12 19 § 193) 
presenterades förslag till ombyggnation av Ålycke vård- och 
omsorgsboende.  
 
Kommunfullmäktige (19 02 28 § 73) avslår förslaget från äldrenämnden och 
går inte vidare med en ombyggnation av vård- och omsorgsboendet Ålycke. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt äldrenämnden att tillsammans miljö- och 
byggnadsnämnden ta fram förslag till nybyggnation, inklusive 
kostnadsberäkningar, av ett nytt vård- och omsorgsboende i östra 
kommundelen. Olika alternativ på placeringar ska anges. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås äldrenämnden besluta  
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att inleda samarbete med miljö- och 
byggnadsförvaltningen för att ta fram förslag till nybyggnation, inklusive 
kostnadsberäkningar, av ett nytt vård- och omsorgsboende i östra 
kommundelen samt att föreslå olika placeringar av ett nytt vård- och 
omsorgsboende och  
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att inventera konsekvenser vid Ålycke 
vård- och omsorgsboende med anledning av utebliven ombyggnad och  
att återkomma till äldrenämnden i maj 2019 för lägesrapport.  
  

Bedömning 
Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska det genomföras en 
ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende. Syftet är att förbättra 
både boende och arbetsmiljö genom omdisponering av lokalytor. 
Ombyggnaden kommer att innebära en utökning av antalet lägenheter från 
26 till 30 lägenheter. Vid äldrenämndens sammanträde (18 12 19 § 193) 
presenterades förslag till ombyggnation av Ålycke vård- och 
omsorgsboende.  
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Äldrenämnden (18 12 19 § 193) beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att:  
anta föreliggande förslag om blockhyresavtal bostäder och hyresavtal lokal 
mellan Ronneby kommun och Ronnebyhus AB avseende Ålycke vård- och 
omsorgsboende för tiden 2019-03-01 – 2039-02-28.   
ny investeringsram ges för ombyggnation av Ålycke vård- och 
omsorgsboende på 42 499 820 kr. 
omdisponera medel från Parkdala samt att nyttja ökade hyresintäkter för 
ökade kostnader och  
att ge äldreförvaltningens ekonom i uppdrag att bilägga nödvändiga 
beräkningar 
 
Kommunstyrelsen (19 02 05 § 50) beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
avslå förslaget från äldrenämnden och inte gå vidare med en ombyggnation 
av vård- och omsorgsboendet Ålycke samt   
att uppdra äldrenämnden att tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden 
ta fram förslag till nybyggnation, inklusive kostnadsberäkningar, av ett nytt 
vård- och omsorgsboende i östra kommundelen. Olika alternativ på 
placeringar ska anges. 
 
Kommunfullmäktige (19 02 28 § 73) avslår förslaget från äldrenämnden och 
går inte vidare med en ombyggnation av vård- och omsorgsboendet Ålycke. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt äldrenämnden att tillsammans med miljö- 
och byggnadsnämnden ta fram förslag till nybyggnation, inklusive 
kostnadsberäkningar, av ett nytt vård- och omsorgsboende i östra 
kommundelen. Olika alternativ på placeringar ska anges. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås äldrenämnden besluta  
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att inleda samarbete med miljö- och 
byggnadsförvaltningen för att ta fram förslag till nybyggnation, inklusive 
kostnadsberäkningar, av ett nytt vård- och omsorgsboende i östra 
kommundelen samt att föreslå olika placeringar av ett nytt vård- och 
omsorgsboende och  
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att inventera konsekvenser vid Ålycke 
vård- och omsorgsboende med anledning av utebliven ombyggnad och  
att återkomma till äldrenämnden i maj 2019 för lägesrapport.  



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(45) 

2019-03-27  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Förslag till beslut 
 Mot bakgrund av ovanstående föreslås äldrenämnden besluta  
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att inleda samarbete med miljö- och 
byggnadsförvaltningen för att ta fram förslag till nybyggnation, inklusive 
kostnadsberäkningar, av ett nytt vård- och omsorgsboende i östra 
kommundelen samt att föreslå olika placeringar av ett nytt vård- och 
omsorgsboende och  
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att inventera konsekvenser vid Ålycke 
vård- och omsorgsboende med anledning av utebliven ombyggnad och  
att återkomma till äldrenämnden i maj 2019 för lägesrapport.   

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Laila Andersson (L), 
Christer Hallberg (S) och Mohammed Teeti (V). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden beslutar att  

- ge äldreförvaltningen i uppdrag att inleda samarbete med 
miljö- och byggnadsförvaltningen för att ta fram förslag till 
nybyggnation, inklusive kostnadsberäkningar, av ett nytt 
vård- och omsorgsboende i östra kommundelen samt att 
föreslå olika placeringar av ett nytt vård- och 
omsorgsboende.  

- ge äldreförvaltningen i uppdrag att inventera konsekvenser 
vid Ålycke vård- och omsorgsboende med anledning av 
utebliven byggnad återkomma till äldrenämnden i maj 2019 
för lägesrapport.  

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att 

- ge äldreförvaltningen i uppdrag att inleda samarbete med 
miljö- och byggnadsförvaltningen för att ta fram förslag till 
nybyggnation, inklusive kostnadsberäkningar, av ett nytt 
vård- och omsorgsboende i östra kommundelen samt att 
föreslå olika placeringar av ett nytt vård- och 
omsorgsboende.  
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- ge äldreförvaltningen i uppdrag att inventera konsekvenser 
vid Ålycke vård- och omsorgsboende med anledning av 
utebliven byggnad återkomma till äldrenämnden i maj 2019 
för lägesrapport 

________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
Förvaltningschefen, miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 51 Dnr 2019-000088 739 

Information om lokalförutsättningar 
 

Sammanfattning  
Muntlig föredragning vid sammanträdet avseende aktuell information om 
lokalförutsättningar.  
  

Bedömning 
Muntlig föredragning vid sammanträdet avseende aktuell information om 
lokalförutsättningar. 
  

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås besluta 
att notera informationen till protokollet. 
  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Laila Andersson (L). 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 52 Dnr 2019-000096 739 

Revidering av uppdragslista från Stratsys 
 

Sammanfattning  
Ärendelistan från Stratsys gås igenom och ordföranden föreslår att följande 
ärenden stryks: 

- Resurstilldelning med hänsyn till införande av IBIC 
(individens behov i centrum), ÄN 2017-03-15 § 37.  
- Redovisning av statistik avseende hur sjuktalen är fördelade, 
ÄN 2016-03-16 § 39. 
- Återkomma med en redovisning av arbetet med 
utbildningsplan för undersköterskor och 
specialistundersköterskor, ÄN 2017-02-16 § 25, ÄN 2017-09-
20 § 109. 
- Sammanfattning av den nya nationella kvalitetsplanen för 
äldreomsorgen, ÄN 2017-05-24 § 77. 
- Utredning förenklat biståndsbeslut, ÄN 2016-09-14 § 106, KS 
2016-11-24 § 382. 
- Samhall, projektförslag gällande att låta samhall under en 
begränsad tid göra inköp för vårdtagarna i Ronneby och 
Kallinge, ÄN 2016-11-16 § 130, ÄN 2017-02-16 § 19. 
- Utreda möjligheterna att skapa tvättstuga, genom socialt 
företagande, för att sköta vårdtagares hushållsvätt, ÄN 2017-
02-16 § 20. 
- Återrapportering kostplan, ÄN 20180926 § 126. 

      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Rickard Evaldsson (M), 
Malin Norfall (S), Agnetha Wildros (S), Kristina Valtersson (C) och Laila 
Andersson (L). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att ovan nämnda ärenden stryks från 
ärendelistan. 
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Rickard Evaldsson (M) yrkar att ovan nämnda ärenden om möjligt helt tas 
bort från listan.       

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och 
finner att äldrenämnden bifaller detsamma. 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Rickard Evaldssons (M) 
yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att  
följande ärenden stryks ur Stratsys uppdragslista: 

- Resurstilldelning med hänsyn till införande av IBIC 
(individens behov i centrum), ÄN 2017-03-15 § 37.  
- Redovisning av statistik avseende hur sjuktalen är fördelade, 
ÄN 2016-03-16 § 39. 
- Återkomma med en redovisning av arbetet med 
utbildningsplan för undersköterskor och 
specialistundersköterskor, ÄN 2017-02-16 § 25, ÄN 2017-09-
20 § 109. 
- Sammanfattning av den nya nationella kvalitetsplanen för 
äldreomsorgen, ÄN 2017-05-24 § 77. 
- Utredning förenklat biståndsbeslut, ÄN 2016-09-14 § 106, KS 
2016-11-24 § 382. 
- Samhall, projektförslag gällande att låta samhall under en 
begränsad tid göra inköp för vårdtagarna i Ronneby och 
Kallinge, ÄN 2016-11-16 § 130, ÄN 2017-02-16 § 19. 
- Utreda möjligheterna att skapa tvättstuga, genom socialt 
företagande, för att sköta vårdtagares hushållsvätt, ÄN 2017-
02-16 § 20. 
- Återrapportering kostplan, ÄN 20180926 § 126. 

samt att ärendena om möjligt helt tas bort från listan. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 53 Dnr 2019-000009 739 

Aktuellt i verksamheten 
Förvaltningschef Catherine Persson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
  - RUS-samtal har genomförts med anställda 

- Rekrytering av vikarier inför sommaren pågår 
 - Två av biståndsbedömarna arbetar nu via IBIC och LifeCare. 

- Översyn av avvikelsehantering sker, 
avvikelsehanteringssystemet tar mycket tid av förvaltningen. 

    

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör Susanne Petersson (C). 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 54 Dnr 2019-000008 739 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning  
Inför dagens sammanträde föreligger följande delegationsbeslut: 

- Attestantslista äldrenämnden 
- Namnteckningsprov 
- Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar 
- Statistik – hemtjänsttimmar i ordinärt boende till och med 

201902 
- Biståndsbeslut, februari 2019 
- Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor      

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 55 Dnr 2019-000010 739 

Information om kurser, konferenser, m.m. 

Sammanfattning  
En av nämndens ledamöter deltog vid innovation day i Karlskrona 7 mars, 
skriftlig rapport lämnas vid nästkommande sammanträde. 
Fyra nämndsledamöter kommer att delta vid konferensen ”Framtidens 
boende” i Stockholm 3-4 april. 
Nattpatrullen har besökts i enlighet med kontaktpolitikerverksamhet, en rad 
frågor och synpunkter mottogs och vidarebefordrades till förvaltningen, här 
följer ett urval: 

- Önskemål om större bilar, gärna med fyrhjulsdrift. 
- Säkerhetsfrågor, frågor kring skyddsombud och 

handlingsplaner i händelse av tillbud samt systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

- Önskemål om träning av halkkörning. 
- HLR och hjärtstartare. 
- Friskvårdsbidrag. 
- Utbildning, önskemål om att de som inte har formell 

utbildning ska erbjudas detta.       

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Mohammed Teeti (V), 
Christer Hallberg (S), Agnetha Wildros (S) och Sara Jansson (SD). 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 56 Dnr 2019-000011 739 

Skrivelser, cirkulär, m.m. 
 

Sammanfattning  
 Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger inför dagens sammanträde: 
Kommunstyrelsen 19 03 05 § 87 Kompletteringsbudget 2019 
Kommunfullmäktige 19 02 28 § 72 Förslag till taxor i äldreomsorgen 2019 
Kommunfullmäktige 19 02 28 § 73 Ombyggnation av Ålycke vård- och 
omsorgsboende 
Samverkansnämnden i Blekinge 19 03 08 § 12-30 
Kurs avseende belysning för äldre och synskadade 7-8 maj 2019 
Konferens ”Framtidens boende för äldre 2019” 3-4 april 2019 
Konferens SKL- ”Regional utveckling 2019” 
Anmälan enligt Lex Sarah, inkl. avvikelserapport 
Begäran om komplettering från IVO- diarienummer 2018/250 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen, äldreförvaltningen 
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§ 57 Dnr 2019-000012 739 

Övriga frågor 
 

Sammanfattning  
Inga övriga frågor behandlades vid sammanträdet      

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
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95

0

0

0

00

-2 856
0

-2 8s6

-2 762

Kostnader
Projektkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

RESULTAT

7 281
0

7 281

Sida 2 av 6 ttr rLv



ANSLAGSFÖRBRUKNING ÄLDRENÄMNDEN 201902

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall per
201902

Förbrukat
per 201902

509 HEMTJÄNST, Är,nnnOnnS
Intåikter

Taxor och avgifter
LOV hemtjiinst egen regi
Avgifter hemtjåinst

Avgifter larm
Hyror
Övriga intåikter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Larm
Övriga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar
Internriinta

RESULTAT 26375 29 072 4 853

-123
-89 328
-7 494
-t 678

-83

-r20
-98 826

tt2 s22
2 038
I 937

8 328

124 825

342

35

0

-84 700
-7 636
-r 625

-85
_40

-94 086

r09 446

2 420
| 922

8 677

122 46s

641

52

-70
-14 539
-t 321

-284
-14
-3

-1623r

t9 532
t94
167

1 191

21 084

17,170/o

17,300/o

17,48o/o

16,470/o

7,50Yo

17,250/o

17,85%

8,02%

8,690/o

13,730/o

17,22%

16,6906

0

0

510 SARSKILT BOENDE, ALDREOMS
Intåikter

Taxor och avgifter 0

Avgifter hemtjänst -4 219
Hyror -19145
Övriga intåikter -2 542
Summa intäkter -25 966

t70 457
34299

607

7

8 048

213 419

I 155

92

-175
-4 480

-r9 529

-2 r93
-26 377

t69 725

35 077

1 028

50

8 690

214 570

1615
95

0

-708
-1 355

-1 55

-2217

29 103

3 944
270

0

833

34 149

1s,80%

6,940/o

7,070/o

8,41Yo

17,150/o

11,240/o

26,260/o

9,5970

15,92Vo

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Larm
Betalningsansvar
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Intemriinta

188 700 189 903 31932

0

0

W

RESULTAT

Sida 3 av 6
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ANSLAGSFÖRBRUKNING ÄLDRENÄMNDEN 201902

Bokslut
2018

511 HÄLSO O SJUKV, KOMMUNSKöT
Intiikter
Taxor och avgifter -6
Avgifter hemtjiinst -33

Övriga intiikter -179

Summa intäkter -218

Budget
2019

Utfall per
201902

F'örbrukat
per 201902

2t 927

662

5 209
27 798

0

0

-10

-10

22 536
656

5 322

28 st4

4 142

t32
523

4 797

380,00%

18,38%

20,120/o

9,8370

16,82Vo

16,6s%

38

-38

0

0

0

0

Kostnader
Personalkostnader

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar
Internriinta

RESULTAT

55

4

27 640 28575 4759

65

6

520 REHABILITERINGSENHET
Intåikter

Övriga intåikter

Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Tekniska trjälpmedel
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internråinta

RESULTAT

-86

-86
0

0

-93

-93

0

0

8 724

302
10 141

948
20 115

1l

9 987

300
tt 420

992
22 699

30

4

I 580

27
I 033

131

2 771

15,820/o

9,00%

9,050/o

13,210/o

12,21Vo

11,78Yo

I

20041 22733 2678

Sida 4 av 6 ill /l^-- .ä



ANSLAGSFÖRBRUKNING ÄLDRENÄMNDEN 201902

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall per
201902

Förbrukat
per 201902

530 UTBILDNING USK, ÄN
Intiikter
Övriga intåikter

Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader

Övriga kostnader
Summa Kostnader

RESULTAT

138

674

8t2

812

9l
790
881

881

-950
-950

-950

0

0

0

0

0

0

0

818 ALDREFORVALTNINGEN
Intäkter
Taxor och avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internränta

RESULTAT t09t7 11 s63 I 820

-496
-276

-772

9 510

2

2 160

lr 672

l6

-690

-690

l0 073

0

2 t47
12220

| 662

0

159

I 820

16,570

7,40/"

14,9Yo

15,7o/o

0

0

0

0

0

01

30

J

828 VOLYM/KVALITE/FÖRBÄTTN.
Intäkter

Kostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

000

2500

0

0

2s0
0

0

0RESULTAT

Sida 5 av 6
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ANSLAGSFöRBRUKNING ÄLDRENÄMNDEN 201902

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall per
201902

Förbrukat
per201902

859 MYNDIGHETSKONTOR
Intiikter
Övriga intiikter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader

Lokalkostnader
LOV köp av hemtjiinst
-varav LOV egen regi
-varav LOV extern regi
Övriga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar
Intemränta

RESULTAT

3 333
374

89 989

88 782

I 207

296
93992

-50

-50

4 433

383

86 000

86 000

0

353

9t t69

671

6t
t4 566
14 520

45

37

15 335

-10,07o

-10,0%

15,10/o

15,97o

16,97o

16,97o

10,50/o

16,8%

16,87o

-93
-93

5

I

0

0

48

7

93954 9t172 15 340

48

5
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Bilaga ä rende "Målredovisning 2018"
Äru zorg-og-zz

Nämndmål med tillhörande indikatorer 2018 (Äldrenämnden)

Nära att
uppfyllas

Vidtagna åtgärder och effekter av
dessa

I verksamheten har chefer och
omvårdnadspersonal arbetat aktivt för att
öka den enskildes delaktighet i

planeringen av insatser genom förbåttrad
information vid välkomstsamtal samt
tydlighet i genomförandeplan.

Vidare finns följande nämndmål för 2019-
202O'Yarje vårdtagares insatser ska vara
individanpassade och därmed utgå från
vårdtagarens behov och önskemå|".
Arbetet fortsätter därmed.

Förbättringsområden
Förbåttra stödstruktur avseende
verksamhetssystem, bl a genom ökad
digitalisering, gällande t ex
välkomstsamtal och genomförandeplaner

Tidigare uppföljning för att säkrare kunna
nå måluppffllelse.

i': Fråga "Kunna påverka sin
tid" i Socialstyrelsens
Nationella
Brukarundersökning

59o/o 60% 98,33% Vilket resultat har uppnåtts under
oerioden? Hur står det i rclation till
målvärdet?

Målvärdet är inte uppnått.
Försämrat resultat i förhållande lill2017.
Tre av åtta enheter klarar målvärdet. En
enhet har inte erhållit något resultat tillföljd
av för få svarande.

Spridning: 45 o/o - 86 o/o

Jämförelser:

Totalt Ronneby vård- och omsorgsboende 59
o/o

Riket:61 %

Länet:65 %

Ronnebys resultat de senaste åren:
2O18:59 o/o

2017:65 o/o

2016:55 %

Vad beror utfallet oå? Vilka orsaker finns
det?

Äldreförvaltningen bedömer att det inte går
att säkerställa orsakema till det försämrade
resultatet. Vidare analys behövs.
Vilka åtoärder kommer vi aft vidta?
I äldreförvaltningens verksamhet pågår och
planeras flera olika åtgärder för att förbättra
kvalitet och delaktighet. Bl a arbetas med
stödstruktur till verksamhetssystemet,
välkomstsamtal och genomförandeplan som
förväntas ge förbättrat resultat inom några år.
Efter analys kan ytterligare åtgärder
övervägas.

F
C)

4
F,,

\

N
(
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Fler på boenden
ska känna att de
kan påverka sin
tid för omsorg

MåI.
värde

MåI-
uppfullelse

lndikatorer Utfall Analysliåmndmål Analys



Bilaga ä rende " Målredovisning 20L8"
ÄN zors-os-zz

Nämndmål med tillhörande indikatorer 2018 (Äldrenämnden)

na åtgärder och effekter av dessa

Nära att
uppfyllas

stöd frir verksamheten är införandet av
lBlC (individens behov i centrum) samt det
digitala verksamhetssystemet med
modulerna LifeCare planering och LifeCare ,

Mobil Omsorg. Modulerna till
verksamhetssystemet förväntas förbättra
verksamhetens möjligheter till planering
och uppföljning av tid och insatser.

Vidare finns följande nämndmål för 2019-
2O2O"Yar1e vårdtagares insatser ska vara ,

individanpassade och därmed utgå från
vårdtagarens behov och önskemå|".
Arbetet förrsätter därmed.

Positiva iakttagelser
lnförandet av lBlC och
verksamhetsmoduler är i inledningsskedet.
Redan nu noteras bättre fcirutsättningar för
"ordning och reda" och på sikt förväntas
det ge en trygghet hos personal och
vårdtagare att alla beviljade insatser blir
utförda och även att uppföljning sker.

Förbäftringsområden
Fortsäfta arbeta med digitalisering som
stöd för verksamheten.
Vidare behöver fortsatt arbete göras för att
medarbetare bättre ska kunna stödja
individen i att själv påverka och bestämma

",' Frågan "Kunna påverka sin
tid" i Socialstyrelsens
Nationella
Brukarundersökning

560/o 60% 93,33% Vilket resultat har uoonåtts under
perioden? Hur står det i relation till
målvärdet?
Målvärdet år inte uppnått. Något försämrat
resultat i förhållande till2017.
Två av sju enheter klarar målvärdet.

Spridning: 45 Yo - 86 o/o.

Jämförelser: Totalt Ronneby hemtjänst 56 %

Riket:60 %
Länet:61 %
Ronnebys resultat de senaste åren:

2018'. 56 o/o

2O17:57 o/o

2016" 54 0/o

Vad beror utfallet oå? Vilka orcaker finns
det?
Ronneby redovisar huvudsakligen oförändrat
resultat de senaste åren.

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
I äldreförvaltningens verksamhet pågår och
planeras flera olika åtgärder för att förbättra
kvalitet och delaktighet. Bl a aöetas med
stödstruktur till verksamhetssystemet,
välkomstsamtal och genomförandeplan som
förväntas ge förbättrat resultat inom några år,\

t
N
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Fler inom
hemtjänsten ska
känna att de
kan påverka sin

för

MåI-
värde

MåI-
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Bilaga ärende "Målredovisning 2Ot8"
ÄN zors-os-zz

Nämndmål med tillhörande indikatorer 2018 (Äldrenämnden)

Vidtagna åtgärder och effekter av
dessa

Det bedöms finnas flera orsaker till det
kraft igt försämrade resultatet.

Brist på definition i indikatorn har
inneburit olika tolkning av mätsäft mellan
ären2017 och 2018.

Svårigheter att rekrytera legitimerad har
medfört problem att genomföra
teamarbetet i planerad omfattning.

Enhetschefen har fått förtydligat ansvar
för teamsamverkan.

En förvaltningsövergripande :

handlingsplan ska tas fram för att bättre :

använda Senior Alert i kvalitets- och :

utvecklingsarbete både på verksamhets- .

och individnivå.

Vidare finns följande nämndmål för
201 9-2O2O'Äldreomsorgen ska arbeta
med vårdprevention för äldre persone/'
så arbetet fortsåtter under 2019-2020.

Positiva iakttagelser
Äldreförvaltningen har som projekt en
MAR (medicinskt ansvarig för
rehabilitering) som kan förstärka stödet
till verksamheten tillsammans med MAS

Förbättringsområden
Tidigare uppföljning för att säkrare
kunna nå måluppffllelse.
Att "få" fungerande team.

! nnOet av de som har
hemsjukvård som har
riskbedömning med
åtgärdsplan enligt Senior
alert

11,60/o 90o/o 12,890/o Vilket resultat har uponåtts under
perioden? Hur står det i relation till
målvärdet?
Målvärdet har inte uppnåttts.
Vad beror utfallet oå? Vilka onsaker finns
det?

Det bedöms finnas flera orsaker till det
krafi igt försämrade resultatet.

Brist på definition i indikatorn har inneburit
olika tolkning av mätsätt mellan åren 2017
och 2018.

Svårigheter att rekrytera legitimerad har
medfört problem att genomföra teamarbetet i

planerad omfattning.

Vilka åtoärder kommer vi aft vidta?
Enhetschefen har fått förtydligat ansvar för
teamsamverkan.

En rörvaltningsövergripande handlingsplan
ska tas fram för att bättre använda Senior
Alert i kvalitets- och utvecklingsarbete både
på verksamhets- och individnivå.

\

F
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Förebyggande
arbete enligt
Senior alert i

hemsjukvård

MåI-
värde

MåI.
uppfyllelse

AnalysNämndmål lndikatorer Utfall Analys

t

'3,r: 'a r l



Bilaga ärende " Mål redovisning 2018"
Äru zotg-og-zz

Nämndmål med tillhörande indikatorer 2018 (Äldrenämnden)

Vidtagna åtgärder och effekter av
dessa

Sedan islutet av 2018 finns en
öppen kvalitetsredovisning för
äldreomsorgen på ronneby.se.

Det är för tidigt att dra några
slutsaser av detta.

Positiva iakttagelser
Det finns förutsättningar för
medborgaren att numera med hjälp
av länkar hitta äldreguiden där olika
resultat kan läsas.

Förbättringsområden
Att redovisa ytterligare resultat för
medborgaren.

I ett oppet
kvalitetsredovisn ingssystem
ska vara framarbetat

Ja Ja 'lOO% Vilket resultat har uppnåtts under
perioden? Hur står det i relation till
målvärdet?
Målvärdet är uppnått.

Sedan december2018 finns en öppen
kvalitetsredovisnin g för äldreomsorgen på
ronneby.se

Sedan tidigare finns även den årliga
patientsäkerhetsberättelsen och
kvalitetsberättelsen för äldreförvaltningen
presenterad på externa hemsidan

\

\t
N

Kvaliten inomi äldreomsorgen
synliggöras på

MåI-
värde

MåI-
uppfyllelse

AnalysNämndmål lndikatorer Utfall Analys
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Bilaga ä rende "Målredovisning 2018"
ÄN zors-og-zz

Nämndmål med tillhörande indikatorer 2018 (Äldrenämnden)

Vidtagna åtgärder och effekter av dessa
Samtliga enheter klarar målvärdet för
korttidsfrånvaron med god marginal.

16 av 22 enheter klarar målvärdet för totalt
sjuktal

Förvaltningen arbetar återkommande med olika '
åtgärder fiir att kunna sänka sjuktalen. Till
exempel genomförs regelbundet APT för ökad
delaktighet, RUS-samtal hålles, risk- och
konsekvensanalyser görs t ex vid
organisatoriska förändringar och vid behov.
Uppföljning vid sjukdom sker på individnivå och

;"i:,:,'å"ä-täi1::örs 
vid behov I tota* slurtar

Positiv trend avseede måluppfillelse har
noterats.

Förbättringsområden
Det bedöms finnas behov av fortsatta åtgärder
både strukturellt och på grupp- och individnivå.
Ytterligare åtgärder som övervågs år bl a
översyn av tillgängligt och nära ledarskap
dyg net runt, utökade karriårmöjligheter, bättre
stöd till enhetschefer och att aöeta
systematiskt med hälsofrämjande åtgärder.
lnnan ytterligare åtgärder vidtas behövs dock
utökad analys och därför ska handlingsplan tas
fram och beslutas.

I Korttidsfrånvaro 3,5% högst 141,96 Yo

8,1o/o högst 109,9 %

60/o

Vilket resultat har uoonåtts under
perioden? Hur står det i relation till
målvärdet?
Målvärdet är uppnått. Samtliga enheter klara
målvärdet med god marginal.

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
Äldreförvaltningen kommer att intensifi era
arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Vilket resultat har uponåtts under
oerioden? Hur står det i relation till
målvärdet?
Målvärdet är uppnått.

16 av 22 enheter klarar målvärdet.

lnom hemtjänsten klarar klarar nio av tio
enheter målvärdet.

lnom vård- och omsorgsboende klarar fem
av tio målvärdet.

Myndighet och HSL-verksamhet klarar
målvärdet.

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
Äldreförvaltningen kommer att intensifiera
arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Uppfyllt

9o/o

\

\
a

\
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Nära att
uppfyllas

Bilaga ärende " Mål redovisning 2018"
Äru zotg-og-zz

KF-mål med tillhörande indikatorer 2018 (Äldrenämnden)

åtgärder och effekter av dessa
Verksamhelerna arbetar aktivt med att öka den enskildes
delaktighet i planering av insatser. Som stöd för
verksamheten har lBlC och flera olika digitala verktyg införts
med syfte att stödja planering, genomförande och uppföljning.

För 2O19-2O20 är nämndsål framtagna med fokus på:

. att insatser ska vara individanpassade och utgå från
vårdtagarens behov och önskemål

o ätt de boendes behov och önskemål av fosiska och
sociala aktiviteter ska tillgodoses

r att varje vårdtagares biståndsbedömda insatser
gållande ffsiska och sociala aktiviteter ska
tillgodoses

. vårdprevention för äldre personer

. att ta tillvara digitaliseringens och teknikens
möjligheter

Arbetet med att nå målet fortsätter därmed under kommande
två år.

Positiva iakttagelser
. Under 2018 har en ny mötes- och ledningsstruktur

arbetats fram iÄF med syfte att tydliggöra ledning
och styrning

. Översyn av styrdokumnet med syfte att säkerställa
verksamhetens rutiner är ett pågående arbete

Förbättringsområden
r Fortsåtta systematisera det kvalitativa

ledningssystemet
. lntensifierande åtgärder för att förbåttra

dokumentationen
. ÄF behöver i högre utsträckning använda tillgängliga

resultat och kunskap

Andel brukare
på särskilt
boende som är
ganska/mycket
nrijda med sitt
särskilda
boende

Andel brukare
inom hemtjänst
som är
ganska/mycket
nöjda med sin
hemtjänst

79o/o 88o/o

89o/o 95o/o

90Yo

94o/o

Vilket resultat har uppnåtts under
oerioden? Hur står det i relation till
målvärdet?
Fem av boendena klarar inte målvärdet
och där är det främst ensamhet och
utevistelse som påtalas som sämre.

Vad beror utfallet oå? Vilka orcaker
finns det?
Alla boenden har inte tillräckligt många
svarande för att få ett resultat.

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
Vid alla boenden finns pågående
aktivieter för att skapa gemensamma
och indivduella aktiviteter samt för att
kartlägga vad de boende önskar i form
av utevistelse^

Vilket resultat har uoonåtts under
oerioden? Hur står det i rclation till
målvärdet?

Spridningen på målvärdet är irän 84o/o

lll97o/o som är nöjda, tuå verksamheter
når målvårdet

Vilka åtqärder kommer vi aft vidta?
Arbetet fortsätter och är med i nästa års
målarbete och andra aktiviteter som
skall bidra till nöjdheten.

\
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En bra omsorg
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