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Sammanträdesdatum

2017-12-13

Äldrenämnden
Plats och tid

Hobysalen, kl. 13:30- 16:45, med ajournering för fika Kl14.45–15.15

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Bo Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, måndag 2017-12-18 kl. 12:00.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Anna Kristensen
Ordförande

Sune Håkansson (RP)
Justerare

Bo Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans
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Sammanträdesdatum

2017-12-13
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2017-12-18
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, stadshuset

Underskrift

Anna Kristensen
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Sune Håkansson (RP), Ordförande
Anders Lund (M), 1:e vice ordförande
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande
Ingrid Carlsson (M)
Susanne Petersson (C)
Johannes Chen (-)
Johnny Håkansson (S)
Ally Karlsson (V)
Sylvia Edwinsson (MP)
Tomas Lund (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Lindis Ohlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Christer Åkesson (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Ulla Samuelsson (C)
Laila Andersson (L)
Monia Svensson (RP)
Agnetha Wildros (S)
Börje Johansson (S)
Ronny Johansson (M)
Mikael Mårtensson (S)

Tjänstemän

Catherine Persson, förvaltningschef
Helen Ahlberg, verksamhetschef
Maria Sevestedt, LOV-samordnare
Britt-Marie Karlsson, kvalitetsutvecklare

Övriga
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Äldrenämnden

§ 144

Dnr 2017-000004 739

Val av justerare
Sammanfattning
Ordförande Sune Håkansson (RP) meddelar följande ändringar av
dagordningen:
Det har inkommit två extra ärenden inför sammanträdet. Ärende
”Information avseende begäran av yttrande avseende förfrågningsunderlag
för LOV särskilt boende för äldre” lyfts in som ärende nummer två i
dagordningen. Ärende ”Samråd förslag till detaljplan för Risatorp 2:2 med
flera fastigheter i Ronneby kommun” lyfts in som ärende nummer sex i
dagordningen.
Bo Johansson (S) utses att jämte ordförande Sune Håkansson (RP) justera
dagens protokoll.

Beslut
Äldrenämnden beslutar godkänna dagordningen samt utse Bo Johansson (S)
att jämte ordförande justera dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Dnr 2017-000190 739

Information avseende begäran av yttrande avseende
förfrågningsunderlag för LOV särskilt boende för äldre
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Ronneby kommun beslutade 2016-10-27 (§ 361) att
införa Lag Om Valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende för äldre. 2016-0906 § 272 gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommundirektören att arbeta
fram ett förslag till förfrågningsunderlag för införande av LOV särskilt
boende för äldre.
Arbetet med framtagande har skett i ett nära samarbete mellan
kommundirektör, upphandlingssamordnare, kommunjurist och
representanter för äldreförvaltningen.
Föreliggande förfrågningsunderlag för LOV i särskilt boende för äldre
översänds till Äldrenämnden för yttrande inför kommande beslut i
Kommunstyrelsen.
Äldrenämndens yttrande ska ha inkommit till Kommunstyrelsen senast
2018-01-18.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna
Johannes Chen (-), Lindis Olsson (S), Susanne Petersson (C) samt ersättare
Agnetha Wildros (S) och Monia Svensson (RP).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att äldrenämnden noterar
informationen till protokollet samt hemställer hos kommundirektör Magnus
Widén samt hos kommunstyrelsen att remisstiden förlängs till den 21
februari 2018.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande förslag
och finner att nämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Äldrenämnden

Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt
hemställer hos kommundirektör Magnus Widén samt hos kommunstyrelsen
att remisstiden förlängs till den 21 februari 2018.
________________
Exp:
Magnus Widén, kommundirektör
Kommunstyrelsen
Maria Sevestedt, LOV-samordnare
Catherine Persson, förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Dnr 2017-000174 730

Diskussion avseende internkontrollplan 2018
Britt-Marie Karlsson och Maria Sevestedt föredrar ärendet.
Sammanfattning
Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska internkontroll
genomföras i verksamheten varje år.
Förslag till beslut
Biståndsbeslut utfall hemtjänst
Delegering och läkemedelshantering enligt SOSF 1997:14 i hemtjänst och
vård- och omsorgsboende
Digital nyckelhantering i ordinärt boende
Matdistribution
Begränsningsåtgärder inom vård- och omsorgsboende
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna
Johnny Håkansson (S), Johannes Chen (-), samt ersättare Agnetha Wildros
(S) och Monia Svensson (RP).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att
uppdra äldreförvaltningen att i januari nästa år återkomma med ett
sammanställt förslag till internkontrollplan 2018.
________________
Exp:
Britt-Marie Karlsson, kvalitetsutvecklare
Maria Sevestedt, LOV-samordnare

Justerandes sign
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Äldrenämnden

§ 147

Dnr 2017-000187 730

Förslag till yttrande avseende ny detaljplan för Hoby
1:73 m.fl. (Lindebo), Bräkne Hoby i Ronneby kommun
Catherine Persson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Äldrenämnden har inbjudits till samråd avseende förslag till detaljplan för
Hoby 1:76 m.fl. (Lindebo), Bräkne Hoby i Ronneby kommun.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnader av det
befintliga vård- och omsorgsboendet Lindebo med 30 – 40 lägenheter.
Kommunens beslut om att införa LOV, lagen om valfrihet i vård- och
omsorgsboende, kommer sannolikt att påverka utbudet att särskilt boende.
Det finns också ett uppdrag från kommunfullmäktige att planera för ett vårdoch omsorgsboende i Hallabro med 32 platser. Detta sammantaget motiverar
en ny bedömning av behov av särskilt boende för äldre. Äldrenämnden har
nyligen tillsatt en framtidsutredning som skall göra prognoser för det
framtida behovet, bland annat av särskilt boende. Utredningen beräknas vara
klar i februari 2018.
Äldrenämnden vill avseende planens utformning framföra vikten av att
placering av framtida tillbyggnad av Lindebo kan ske på sådant sätt att det
finns tillräckliga ytor för vistelse i olika väderstreck. Det behöver också
finnas möjlighet till lättare odling i terapeutiskt syfte för att kunna stimulera
olika sinnen.
Äldrenämnden föreslås besluta att yttra sig i enlighet med föreliggande
förslag.
Bedömning
Äldrenämnden har inbjudits till samråd avseende förslag till detaljplan för
Hoby 1:76 m.fl. (Lindebo), Bräkne Hoby i Ronneby kommun. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnader av det befintliga vårdoch omsorgsboendet Lindebo med 30 – 40 lägenheter.
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Äldrenämnden

Enligt samrådshandlingen har äldrenämnden i Ronneby kommun under flera
år haft långa köer till sina vård- och omsorgsboenden och många gånger
legat på gränsen till vad som är tillåtet enligt gällnade lagstiftning
beträffande tillgång till platser. Därför beslöt äldrenämnden under 2014 att
tillsätta en arbetsgrupp för att utreda behov och tillgångar av vård- och
omsorgsplatser. Resultatet av utredningen utmynnade i att äldrenämnden
beslöt 2015 § 80 att hos kommunstyrelsen begära att en ny detaljplan
upprättas för Lindebo som möjliggör 30 – 40 nya lägenheter.
Äldrenämnden vill lämna följande information och synpunkter med
anledning av planförslaget:
Under 2017 har efterfrågan på särskilt boende för äldre avtagit och tillgång
och efterfrågan får i det närmaste anses vara i balans. Enligt
befolkningsprognosen ökar inte de befolkningsgrupper de närmaste åren där
det är störst behov av särskilt boende. För äldrenämndens planering är
befolkningsutvecklingen av ringa betydelse under åren fram till år 2020
såtillvida det inte inträffar oväntade händelser. Enligt den prognos, som
kommunen använt i årets budgetberedning, är antalet personer med ålder
85+ nära nog konstant. Medianålder i kommunens särskilda boende är nu ca
87 år och enligt trend stigande.
Nämnden bedömer att det fram till år 2020 inte behövs fler lägenheter i vårdoch omsorgsboende i Ronneby om det inte inträffar oväntade händelser.
Vidare ska påtalas att kommunens beslut att införa LOV, lagen om valfrihet i
vård- och omsorgsboende, sannolikt kommer att påverka utbudet att särskilt
boende.
Det finns också ett uppdrag från kommunfullmäktige att planera för ett vårdoch omsorgsboende i Hallabro med 32 platser.
Detta sammantaget motiverar en ny bedömning av behov av särskilt boende
för äldre.
Äldrenämnden har nyligen tillsatt en framtidsutredning som skall göra
prognoser för det framtida behovet, bland annat av särskilt boende.
Utredningen beräknas vara klar i februari 2018.
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Äldrenämnden vill avseende planens utformning framföra vikten av att
placering av framtida tillbyggnad av Lindebo kan ske på sådant sätt att det
finns tillräckliga ytor för vistelse i olika väderstreck. Det behöver också
finnas möjlighet till lättare odling i terapeutiskt syfte för att kunna stimulera
olika sinnen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att yttra sig i enlighet med föreliggande
förslag.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:e vice
ordförande Bo Johansson (S).
Yrkanden
Bo Johansson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande förslag
och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att yttra sig i enlighet med föreliggande förslag.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Catherine Persson, förvaltningschef

Justerandes sign
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§ 148

Dnr 2017-000188 739

Redovisning av statistik avseende hur sjuktalen är
fördelade
Catherine Persson föredrar ärendet.
Sammanfattning
På äldrenämndens sammanträde den 16 november 2016 (§ 128) diskuterades
äldreomsorgens sjuktal. Beslut togs att äldreförvaltningen skulle undersöka
för-och nackdelar med att, tillfälligt eller permanent, upphäva kravet på
undersköterskeutbildning för att utföra vissa serviceinstanser.
Äldreförvaltningen skulle också, om möjligt, redovisa statistik över hur
sjuktalen är fördelade samt redovisa en plan för hur sjuktalen ska kunna
sänkas.
Inför dagens sammanträde har statistik avseende hur sjuktalen är fördelade
bifogats.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) samt ersättare
Agnetha Wildros (S) och Monia Svensson (RP).

Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar att äldrenämnden noterar
informationen till protokollet samt uppdrar äldreförvaltningen att återkomma
med en plan för hur sjuktalen ska kunna sänkas.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på föreliggande förslag
och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt uppdrar
äldreförvaltningen att återkomma med en plan för hur sjuktalen ska kunna
sänkas.
________________
Exp:
Catherine Persson, förvaltningschef
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§ 149

Dnr 2017-000200 739

Samråd- förslag till detaljplan för Risatorp 2:2 med flera
fastigheter i Ronneby kommun
Sammanfattning
Miljö-och byggnadsnämnden har skickat ut förslag till detaljplan för
Risatorp 2:2 med flera fastigheter i Ronneby kommun på samråd i tre
veckor.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att äldrenämnden inte har något att erinra mot
förslaget.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör 2:e vice ordförande Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att äldrenämnden inte har något att erinra mot
förslaget.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 150

Dnr 2017-000157 730

Sammanträdesdagar 2018
Sammanfattning
Under planering med beredningstillfällena för 2018 uppdagades det att
sammanträdena i november och december 2018 ligger med endast två
veckors mellanrum. För att underlätta beredning föreslås följande ändring:
– Sammanträdet i november ändras från den 28 november till den 14
november.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att ändra sammanträdesdatum i november
2018 till den 14 november.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att ändra sammanträdesdatum i november 2018 från
den 28 november till den 14 november.
________________
Exp:
Förtroendevalda i äldrenämnden
Catherine Persson, förvaltningschef
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat

Justerandes sign
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§ 151

Dnr 2017-000005 739

Anslagsförbrukning 2017
Catherine Persson föredrar ärendet tillsammans med Eva Robertsson.
Sammanfattning
Anslagsförbrukningen för november månad finns sammanställd och bifogas
ärendet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) samt ersättare
Agnetha Wildros (S).

Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Eva Robertsson, ekonom

Justerandes sign
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§ 152

Dnr 2017-000007 739

Delegationsbeslut 2017
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:
Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor för november 2017
Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor för december 2017
Namnteckningsprov
Attestanslista 2017-12-11
Beviljade biståndsbeslut för perioden 2017-11-01–2017-11-30
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Lena Tingdahl, handläggare
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§ 153

Dnr 2017-000008 739

Aktuellt i verksamheten 2017
Catherine Persson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Catherine Persson informerar om situationen med trygghetslarmen i särskilt
boende. Leverantören Tunstall AB har i drygt ett års tid haft stora
svårigheter att leverera de tjänster som överenskommits mellan Ronneby
kommun och Tunstall AB. Catherine Persson hade tillsammans med
kommundirektör Magnus Widén ett möte med Tunstall AB. Tunstall AB
fick en deadline, 4 december 2017, för att lösa problemen med trygghetslarm
i särskilt boende. Tunstall AB misslyckades med att klara utsatt deadline.
Det har blivit några förbättringar men det finns fortfarande säkerhetsrisker.
Äldreförvaltningens IKT-strateg arbetar med att samla in testresultat och ska
återkomma när det är gjort.
Catherine Persson informerar även kort om budgeten 2018 och förvaltningen
inväntar beslut från kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ledamot Susanne Petersson (C) samt ersättare Mikael
Mårtensson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Catherine Persson, förvaltningschef
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§ 154

Dnr 2017-000009 739

Information om kurser, konferenser m.m. 2017
Sammanfattning
Det föreligger ingen information om kurser, konferenser m.m. vid
nämndsammanträdet 2017-12-13.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 155

Dnr 2017-000006 739

Skrivelser, cirkulär m.m. 2017
Sammanfattning
Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger inför sammanträdet:
Protokoll Samverkansnämnden, 2017-11-24
Meddelande om beslut från IVO om anmälan enligt lex Sarah från
äldrenämnden i Ronneby kommun avseende hemtjänst. (Dnr: 2017/110)
Meddelande om beslut från IVO om anmälan enligt lex Sarah från
äldrenämnden i Ronneby kommun avseende det särskilda boendet Ågårdsbo
i Ronneby. (Dnr:2017/151)
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 § 385
avseende återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag oktober 2017
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 § 387
avseende förslag till hjälpmedelsavgifter.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 § 388
avseende återrapportering från äldrenämnden- uppdrag från
kommunfullmäktige, presentera en plan för nya vård-och omsorgsplatser i
Hallabro.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 § 389
avseende återrapportering från äldrenämnden- uppdrag från
kommunfullmäktige, införandet av LOV inom vård och omsorgsboende.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-28 § 430
avseende flaggor och lansering av grafisk profil för den moderna kurorten
Meddelande om inspektion från IVO. (Dnr:2017/156)
Meddelande om inspektion från IVO. (Dnr:2017/135)
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-07 § 392
avseende dialog- passagesystem Stadshuset- behörigheter.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 156

Dnr 2017-000010 739

Övriga frågor 2017
Sammanfattning
Johannes Chen (-) ställer frågor angående internkontrollplanen för 2018 och
det beslut som togs den 16 november 2016. En kortare diskussion om
beslutet förs.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) samt ledamöterna
Ally Karlsson (V) och Johannes Chen (-).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign
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