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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2018-11-14

Äldrenämnden
Plats och tid

Listerbysalen, kl. 1 3.00-1 8.00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild forteckning
Ersäftare

Se särskild förteckning
närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Bo Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, kommunledningsförvaltn ingen, fredag 201 8-11 -23 kl. 09. 00

b^^{F4

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

äz*F

Herman Persson

Ordförande

Anders Lund (M)
Justerare

nsson (S)

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

Aldrenämnden

Beslutsinstans

2018-11-14

atum

Datum då anslaget sätts

upp

2018-11-23

2018-12-17

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplatsför

protokolet

Ronneby, Stadshuset, kommunledningsförvaltningen

#u^^(Ue"

Underskrift

Herman Persson

lJusterandes

sign r ,/-\

l,4z

lh>

Utdragsbestyrkande

SS 151-171
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KOMMUN

Äldrenämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Anders Lund (M), 1:e vice ordförande
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande
lngrid Carlsson (M)
Susanne Petersson (C)
Johannes Chen (-)
Johnny Håkansson (S)

Tomas Lund (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Lindis Olsson (S)
Tjänstgörande ersättare

ss 151-155 S 165

Monia Svensson (RP)
Carina Aulin (SD)
Agnetha Wildros (S)
Börje Johansson (S)
Kristina Rydön (S)

ss 156-164

Övriga närvarande
Ersättare

Rickard Evaldsson (M)
Ulla Samuelsson (C)
Laila Andersson (L)
Birgitta Andersson 0
Jennie Risberg (M)

Tjänstemän

Catherine Persson, äldreförvaltningschef
Helen Ahlberg, verksamhetschef
Maria Sevestedt, LOV-samordnare
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare
Katarina Losell, medicinskt ansvarig sj u ksköterska
Pernilla Haraldsson, IKT-samordnare
Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom
Anna Neij, HR-specialist

Övriga

Mats Du-Bar, Ronnebyhus AB
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Äldrenämnden

Ärendelista
Dnr2018-000001 739

s

151

s

152 Dnr2018-000002 739

Val av justerare

s 153
s 154

5

Anslagsförbrukning oktober 201 I .........
Dnr 2018-000227 739
Förslag till beslut avseende upphandling av vårdsängar..................
Dnr 2018-000228739
Förslag till beslut avseende upphandling av förstudie för eventuellt
införande av serviceteam i hemtjänsten...............
Dnr 2018-000222739
Förslag till beslut avseende trygghetslarm i Backen, Agårdsbo och
Aycke vård- och omsorgsboende för perioden 19 01 01 - 19 06 30
Dnr 2018-000223739
Förslag till beslut avseende upphandling av trygghetslarm i särskilt
boende för perioden 19 06 01 -2105 31........

s

155

s

156

s

157 Dnr 201 7-000039 730

s

158 Dnr 201 8-000164 739

Transport av avliden

s

15e

s 160
161

s

162

s

163

s

164 Dnr 2018-000160 108

Anmälan enligt Lex Maria

s
s

16e Dnr 2018-000003 739

lnformation om kurser, konferenser m.m.
Delegationsbeslut......

n

Utdragsbestyrkande

?>

tt{

.11

.13

.18
.22
.24

.27
.35
.38

.42
.43
.45
.46
.47

s 170 Dnr 201 8-000006 739

Jusierandes sign

8

.41

s 165 Dnr 2018-000062739
lnformation om ombyggnation av Alycke vård- och omsorgsboende
s 166 Dnr 2018-000208 730
Förslag till ÄN sammanträdestider 2019.........
s 167 Dnr2018-000004 739
Aktuellt i verksamheten .........
168 Dnr 2018-000005 739

7

.16

Rapport sommaren 2018 och planering för sommaren 2019...........
Dnr2018-000209 730
Förslag till antagande av regionala demensriktlinjer.........
Dnr 201 8-000210 730
Rapport alternativa maträtter...
Dnr 2018-000216730
Redovisning och statistik avseende hur sjuktalen är fördelade........
Dnr 201 8-000211 730
Förslag till verksamhetsuppföljning..........
Dnr 2018-000219 730
Redovisning av kvalitetssäkring av administrativa rutiner

s

6
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Skrivelser, cirkulär m.m
S 171 Dnr2018-000007 739
Övriga frågor

alT>l

Justerandes sign

.48
.49
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Äldrenämnden

s

Dnr2018-000001 739

151

Val av justerare
Beslut
Bo Johansson (S) utses

till

att jåimte ordftirande justera dagens protokoll.

Exp:

Akten

Utdragsbestyrkande

l**z'lc&_l

il{

5(4e)

Sida

H

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUN

2018-11-14

Aldrenämnden
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Anslagsförbrukning oktober

Dnr2018-000002 739

201 8

Sammanfattning
Förvaltningschefen redovisar anslagsftirbrukning
2018.

till

och med 31 oktober

Beslut
Äldrentimnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Exp:
Förvaltningschefen
Ekonomienheten

Akten

utdragsbestyrkande
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s 153

Dnr 2018-000227 739

Förslag till beslut avseende upphandling av vårdsängar
Sammanfattning
Förvaltningschef catherine Persson presenterar förfrågningsunderlag
avseende upphandling av vardsängar.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Bo Johansson (s), Tomas
Lund (SD), carina Aulin (SD), Ikistina Rydön (s) och Börje Johansson (S).

Yrkanden
Bo Johansson yrkar päattanta ftirfrågningsunderlaget och ge
ftirvaltningschefen i uppdrag att köpa in upp till 30 stycken sängar samt att
omedelbart justera denna punkt.

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

Beslut
Äldrentimnden antar ftirfrågningsunderlaget, till detta protokoll bifogad
bilaga 1, samt ger ftirvaltningschefen i uppdrag att köpa in upp till 30
stycken siingar. Paragrafen j usteras omedelbart
Exp:

Förvaltningschef
Äldreftlrvaltningen
Akten

,a ?--ltt

Justerandes sign

utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000228739

Förslag till beslut avseende upphandling av förstudie
för eventuellt införande av serviceteam i hemtjänsten
Sammanfattning
Förvaltningschef Catherine Persson presenterar ftirslag till beslut avseende
upphandling av ftirstudie ft)r eventuellt inftirande av serviceteam i
hemtjänsten.

Förslag till beslut
Äldrenåimnden ftireslås besluta:

-

att delegera till ftirvaltningschefen ftir äldreftirvaltningen att fastställa
ftirfrågningsunderlag fiir upphandling av ft)rstudie ftir eventuellt
inftirande av serviceteam i hemtjåinsten.

-

till ftrvaltningschefen ftir äldreftirvaltningen attfatta
beslut om upphandlingskontrakt och att besluta om omedelbar
justering av denna punkt.

-

attparagrafenjusteras omedelbart.

att delegera

Deltar i debatten
I debatten deltar ordforande Anders Lund (M), Bo Johansson (S), Kristina
Rydön (S), Johannes Chen (-), Carina Auhlin (SD) och Tomas Lund (SD).

Yrkanden
Ordfiirande Anders Lund (M) yrkar bifall

till tjansteftirslaget.

Kristina Ryd6n (S) yrkar pä att ftirfrågningsunderlaget ska tillställas
nåimnden innan upphandling.

Propositionsordning
Anders Lund (M) stället proposition på framftirda yrkanden och finner att
äldrenåimnden bifaller ordft)randens eget yrkande.
Omröstning begåirs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla ordfiirandens yrkande röstar ja.
De som önskar bifalla Kristina Ryddns yrkande röstar nej.

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Efter ftiretagen omröstning, i enlighet med nedan, avges sju (7) ja-röster och
sex (6) nej-röster, varefter ordftirande finner att äldreniimnden beslutar i
enlighet med ordftirandens eget yrkande.

Namn

Nej

Ja

Anders Lund (M)

x
X

Bo Johansson (S)

Monia Svensson (RP)*

X

Ingrid Carlsson (M)

x

Susanne Petersson (C)

X

Johannes Chen

o

X

Agnetha Wildros (S)*

X

Johnny Hakansson (S)

x
x
x
x

Lindis Olsson (S)
Börje Johansson (S)*

Kristina Ryddn (S)*

Sandra Bergkvist (SD)

x
x

Totalt

7

Tomas Lund (SD)

Avstår

6

0

Beslut
Äldrenamnden beslutar att:

-

till ftirvaltningschefen ftir äldreftirvaltningen att fastställa
fiirfrågningsunderlag ftir upphandling av fiirstudie ftir eventuellt
infiirande av serviceteam i hemtjåinsten.
delegera

-

delegera till ftirvaltningschefen ftir äldrenåimnden attfattabeslut om
upphandlingskontrakt och att besluta om omedelbar justering av
denna punkt.

-

Paragrafen justeras omedelbart.
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Exp:
Förvaltningschefen

Äldreftirvaltningen
Akten
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Förslag till beslut avseende trygghetslarm i Backen,
Agårdsbo och Alycke vård- och omsorgsboende för
perioden 19 01 01 - 19 06 30
Sammanfattning
Förvaltningschef Catherine Persson presenterar ftirslag till beslut avseende
ftirlängning av funktionsavtal gällande trygghetslarm ftjr Backen, Ägårdsbo
och Ålycke vård- och omsorgsboende ftir perioden 2019-01-01 -2019-06-30

Förslag till beslut
Äldreniimnden ftireslås besluta att:

-

Förltinga funktionsavtal gällande trygghetslarm för Backen,
Ägårdsbo och Ålycke vård- och omsorgsboende för perioden 201901-01 -2019-06-30 enligt bilaga.
Ge fiirvaltningschefen

i uppdrag att teckna avtalet.

Justera paragrafen omedelbart.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M),

Johannes Chen (-) och

Kristina Ryddn (S).

Yrkanden
Ordftirande Anders Lund (M) yrkar bifall

till

tjåinsteftirslaget.

Propositionsordning
Ordftirande Anders Lund (M) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att äldrenåimnden bifaller detsamma.

Beslut
Äldreniimnden beslutar att:

-

Förlänga funktionsavtal gällande trygghetslarm ftir Backen,
Ägardsbo och Ålycke vård- och omsorgsboende ftir perioden 201901-01 -2019-06-30 enligt bilaga. Till detta protokoll bifogad bilaga
2.

-

Ge ftirvaltningschefen

i uppdrag att teckna avtalet.

Utdragsbestyrkande
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-

Justera paragrafen omedelbart

Exp:
Förvaltningschefen

Äldreftirvaltningen

Akten

z
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Dnr 2018-000223739

s 156

Förslag till beslut avseende upphandling av
trygghetslarm i särskilt boende för perioden 19 06 01 21 05 31

Sammanfattning
Den l2juni 2018 hävdes avtalet med leverantören (Tunstall AB) med
håinvisning till omfattande och allvarliga funktionsbrister i systemet ftir
trygghetslarm i såirskilt boende. En upphandling av trygghetslarm ftir de
såirskilda boende som då stod utan larmsystem gjordes ftir en kortare period
med avtalstid t o m 19 06 30.

Nu fiireligger ftirslag till ftirfrågningsunderlag Trygghetslarm till särskilda
boende 18/38 ftir samtliga siirskilda boende i kommunen under perioden 19
0l 01 - 21 05 31. Avtalstiden kan ftirlåingas med oftirtindrade villkor vid två
tillftillen med två år vardera.

Upphandlingen omfattar sammantaget trygghetslarm for

3 12

lägenheter.

Mot bakgrund av ovanstående ftireslås äldrenåimnden besluta att fastställa
ftireliggande ftirfrågningsunderlag med bilaga 1 Priser och bilaga 2
Utvåirdering. Vidare ftireslås äldreniimnden besluta att delegera till
ftirvaltningschefen fiir äldreftirvaltningen attfatta beslut om tilldelning av
upphandlingskontrakt.

Bedömning
Den 12 juni 2018

hävdes avtalet med leverantören (Tunstall AB) med
htinvisning till omfattande och allvarliga funktionsbrister i larmsystemet i
såirskilt boende. En upphandling av trygghetslarm ftir de särskilda boende
som då stod utan larmsystem gjordes ftir en kortare avtalsperiod med
avtalstid t o m 19 06 30. Företaget Viser AB är nuvarande larmleverantör för
de aktuella boendena. De såirskilda boende som omfattas av det avtalet åir
Lindebo, Olsgården och Vidablick vård- och omsorgsboende.

Enligt det tidigare avtalet med Tunstall AB skulle resterande vård- och
omsorgsboende (Backen, Ägårdsbo och Ålycke) succesivt digitaliseras fr o

Utdragsbestyrkande
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Äldrenämnden

m 19 0l 01. Med anledning av hävningen av avtalet med Tunstall AB
kommer inte denna digitalisering att ske vid denna tidpunkt. Det analoga
larmsystemet i dessa vard- och omsorgsboende levereras av Tunstall AB
enligt annat avtal. Förslag i annat ärende är att Tunstall ska leverera det
dialoga larmsystemet t o m 19 06 30 ftir att samtliga vård- och
omsorgsboende framledes ska ha samma avtalsperiod. Målet är också attpä
sikt kunna ha samma avtalsperioder i särskilt boende och ordinärt boende
samt med övriga kommuner i låinet i det fall det skulle vara önskvärt att göra
länsgemensam upphandling.

Det ftireslås därftir att trygghetslarm ftir särskilt boende (samtliga vård- och
omsorgsboende) upphandlas ftir perioden 19 06 0l - 21 05 3 1. Avtalstiden
kan ftirliingas med oftiriindrade villkor vid två tillftillen med två år vardera.

Sista anbudsdag är

l8 12 19.

Upphandlingen omfattar hyra av trygghetslarmutrustningen inklusive
reservdelar samt installation, service, support, underhåll, dokumentation och
utbildning av berörd personal.
Uppdraget ska utftiras som en totalentreprenad. Uppdraget avser
projektering, leverans, installation, driftsättning och funktionsprovning av ett
komplett och fullt fungerande trygghetslarmsystem med tillhörande
larmutrustning, teknik, programvara och tillbehör. Trygghetslarmsystemen
ska installeras i boende avsett i huvudsak ftir äldre personer. Alla behövliga
arbeten, material och leveranser fiir att få ett fullt ftirdigt och fungerade
trygghetslarmssystem iordningställt ingår.

Upphandlingen omfattar sammantaget trygghetslarm for

3 12

lägenheter.

Mot bakgrund av ovanstående ftireslås äldrenämnden besluta att fastställa
ftireliggande Förfrågningsunderlag Trygghetslarm till särskilda boende l8/38
med Bilaga I Priser och Bilaga 2 Utvärdering. Vidare ftireslås äldrenåimnden
besluta att delegera till ftirvaltningschefen ftir äldreftirvaltningen attfatta
beslut om tilldelning av upphandlingskontrakt.

Förslag till beslut
Äldrenåimnden ftireslås besluta

a

Justerandes sign
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-

atl fastställa ftireliggande Förfrågningsunderlag Trygghetslarm
såirskilda boende 18/38 med Bilaga I Priser och Bilaga 2

till

Utvärdering.

-

atl delegera

till fiirvaltningschefen ftir äldreftirvaltningen attfatta

beslut om tilldelning av upphandlingskontrakt.

Deltar i debatten
I debatten deltar Johannes Chen (-), Lindis Olsson (S) och Agnetha Wildros
(s).

Yrkanden
Ordftirande Anders Lund (M) yrkar bifall

till tjänsteftirslaget.

Propositionsordning
Ordftirande Anders Lund (M) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att äldrenåimnden bifaller detsamma.

Beslut
Äldreniimnden beslutar att:

-

fastställaftireliggandeFörfrågningsunderlagTrygghetslarmtill
såirskilda boende 18/38 med Bilaga 1 Priser och Bilaga 2
Utviirdering.
delegera

till ftirvaltningschefen ftir äldreftirvaltningen

om tilldelning av upphandlingskontrakt.

Exp:
Förvaltningschef
Äldreftirvaltningen

Akten

l"ä- I?1

Utdragsbestyrkande

lW

att fattabeslut

15(49)

Sida

ffi

SAM MANTRÄo

espnoTo KoLL

20'18-11-14

KOMMUN

Äldrenämnden

s 157

Dnr 2017-000039 730

Transport av avliden
Sammanfattning
Förvaltningschefen ftiredrar ärendet muntli gt.

Deltar i debaften
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Kristina Ryd6n (S), Johnny
Håkansson (S), Bo Johansson (S), Agnetha Wildros (S), Monia Svensson
(RP), Ingrid Carlsson (M) och Tomas Lund (SD).

Yrkanden
Ordft)rande Anders Lund (M) yrkar att:

-

ge ftirvaltningschefen i uppdrag att återkomma till äldrenämnden
med ftirslag till beslut om ftirtydligande i ärende ftir beslut i
Kommunfullmäktige (diarienr. 2017 1306).

-

återkomma med ftirslag till beslut om ftirfrågningsunderlag ftir
upphandling.

-

notera informationen

till protokollet.

Propositionsordning
ordftirande Anders Lund (M) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att äldrenåimnden bifaller detsamma.

Beslut
Äldrenämnden beslutar att:

-

ge ftirvaltningschefen i uppdrag att återkomma till äldrenåimnden
med ftirslag till beslut om ftirtydligande i åirende ftjr beslut i
Kommunfullmäktige (diarienr. 2017 1306).

återkomma med ftirslag till beslut om ftirfrågningsunderlag ftir
upphandling.

i övrigt notera informationen till protokollet.

Exp:

la

lJusierandes sign
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Förvaltningschefen
Äldrentimnden

Akten
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Dnr 201 8-000164 739

Rapport sommaren 2018 och planering för sommaren
2019
Sammanfattning
Äldreftlrvaltningen redogör fiir sommaren 2018 enligt beslut fran
äldrenämndens sammanträde 2018-08-29 $ 117.
Äldreftlrvaltningens chefer har genomftirt en uppföljning av sommaren dåir
både det som har fungerat bra och det som behöver utvecklas har lyfts fram.
Äldreftirvaltningen ska skapa gemensam strategi för att behålla det som
fungerat och göra ftirslag på handlingsplaner ftir det som behöver utvecklas.
Det som lyfts fram som har fungerat väl är introduktion samt mötesstruktur.
Det som behöver utvecklas är semesterrekrytering, bemanning samt
ftirutsättningar att hantera viirmebcilja på ett bättre sätt.
Det som i övrigt framkommit i samband med uppftiljningen är att
verksamheten är positiv till satsningen med nystartsjobbare. Det
framkommer också att det finns kritik mot de arbetskläder som anvåinds samt
att äldreftirvaltningen behöver arbeta vidare med hur behoven av utbildning
ftir undersköterskor samt sårbarheten i rehaborganisationen ska tillgodoses.
Förslag

till beslut:

Äldrentimnden ftireslås besluta:

Att ta informationen till protokollet

Bedömning
Äldreftirvaltningen redogör ftir sommaren 2018 enligt beslut från
äldreniimndens sammanträde 2018-08-29 $ 117.
Äldreftirvaltningens chefer har genomftirt en uppföljning av sommaren 2018
dåir fokusområdena varit vad som har fungerat bra, vad behöver utvecklas
samt övrigt att tillägga.
Vad har fungerat bra

Inom det området lyfts introduktionen fram både för undersköterskor och
enhetschefer. Inftir sommaren 2018 kompletterades den gemensamma
introduktionen ftir undersköterskor med en arbetsplatsnåira introduktion som
genomftirdes av teamet ftir respektive enhet (teamet bestar av enhetschef,
sj uksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt biståndshandläg gare).

l*ä^l?;zl#r

Utdragsbestyrkande

18(4e)

ffi

Ronneby

Sida

slru uRurRÄD

Es

P

Roro Ko L L

2018-11-14

Äldrenämnden

Enhetschefernas introduktion ftirlåingdes och vikariema anställdes redan den
1 juni och fick då möjlighet att gäbredvid ordinarie chef under en liingre tid.
Detta skapade ökad trygghet hos vikarierande enhetschefer under hela
sommaren.

Äldreftlrvaltningen har under några år genomftirt "torsdagsmöten" under
semesterperioderna, det är ett öppet möte dåir enhetschefer träffas
tillsammans med verksamhetschef ftir avståimning om hur läget rir i
verksamheten.

Vad behöver utvecklas
Det finns flera ftirbättringsområden inftir kommande somrar som
äldreftjrvaltningen behöver arbeta vidare med. Några av insatserna är relativt
enkla att genomftira medan andra kan kräva både nya beslut och
handlingsplaner.

Inftir sommaren2}l9 har äldreftirvaltningen ftir avsikt att gäut med
semesterannonsering tidigare, gärna redan i november. I Ronneby kommun
har det varit fastställt att semesterannons skickas ut i februari men med tanke
på den stora konkunens som finns när det gäller framftir allt undersköterskor
åir det ftir sent. Det finns också ett behov av att se över var och hur
äldreftlrvaltningen annonserar och marknadsftir sin verksamhet. Tidigare har
inte sociala medier anvålnts som verktyg vid rekrytering. Det är
äldreftirvaltningens bedömning att även denna möjlighet behöver användas
ftir att näratt målgrupp.
Tillgången på vikarier har varit låg även under 2018 och äldreftirvaltningen
har ftir avsikt att ftirsöka överanställa vikarier, både ftir chef och
undersköterska, så att eventuella avhopp eller hög sjukfrånvaro inte skapar
sarbarhet i organisationen.
Det finns ett behov av att öka flexibiliteten mellan verksamhetens olika
områden. Detta gäller framft)r allt behörigheter i vara olika
verksamhetssystem och delegeringar. Lyckas äldreftirvaltningen överanställa
vikarier måste de kunna användas flexibelt i verksamheten ftir att tillgodose
behov där de bäst behövs. Detta kan inte begränsas av attpersonal endast får
behörighet och delegering på en avgråinsat område.
För att vara bättre rustade ftir en eventuell värmebölja 2019 behöver det
göras en inventering av fliiktar och portabla AC i äldrefiirvaltningens
verksamheter. Utifrån den kan det sedan göras en bedömning av i vilken
omfattning ftirvaltningen behöver investera i flåiktar och portabla AC.

Öwigt
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Nystartjobbare har varit en tillgang även under semesterperioderna.
Satsningar av den här typen behöver planeras bättre ftir att uppnå riktigt bra
resultat, friimst behöver förarbetet ft)rbättras och då i form av introduktion
och utbildning.

Inftir kommande upphandling av arbetskläder framftirs att äldreftirvaltningen
behöver ta håinsyn till olika behov sommar och vinter. Det framftirs kritik
mot att nuvarande arbetskläder är ftir varma.
Det finns ett stort behov av undersköterskeutbildning, inftir sommaren men
också under övriga året. Lägstanivån på undersköterskor/vårdbiträden är
märkbart säimre och utbildning är en viktig faktor ftjr att komma tillrätta med
detta.
Rehaborganisationen har under semesterperioderna varit halverad och det
leder till hög grad av sårbarhet. Äldreftirvaltningen behöver analysera vad
det innebiir och fundera på om möjligheten att anställa rehabassistent ska
finnas.

Förslag till beslut
Äldrenämnden ftireslås besluta:

Att ta informationen till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar Bo Johansson (S), Carina Aulin (SD), Laila Andersson (L)
och Johannes Chen (-).

Yrkanden
Bo Johansson (S) yrkar att älägga ftirvaltningen att återkomma med
återkoppling till nämnden under februari 2019 samt att i övrigt notera
informationen till protokollet.

Propositionsordning
Ordftirande Anders Lund (M) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att äldreniimnden bifaller detsamma.

Beslut
Äldrenåimnden beslutar att äläggaftirvaltningen att återkomma med
återkoppling till nåimnden under februari 2019 samt att i övrigt notera
informationen till protokollet.

Exp:
Förvaltningschefen
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Äldreftirvaltningen

Akten
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Förslag till antagande av regionala demensriktlinjer
Sammanfaftning
LSVO (Ledning Styrning Vård och Omsorg) gav 2016 Helen Ahlberg
(Ronneby kommun), Mats Wennstig (BKC) och Lotta Mårtensson
(Landstinget) i uppdrag att hålla sarnman arbetet med revidering av
Blekinges regionala demensriktlinjer utifrån nya nationella riktlinjer ftir vård
och omsorg vid demenssjukdom som har tagits fram och fastställts av
Socialstyrelsen.
Arbetet har genomfiirts tillsammans med en arbetsgrupp med representation
från samtliga fem kommuner och landstinget. De reviderade riktlinjerna
presenteras i bilaga 1.

Förslag

till beslut:

Äldrenämnden ftireslås besluta:

Att anta Blekinges regionala demensriktlinjer

Bedömning
LSVO (Ledning Styrning Vård och Omsorg) gav 2016 Helen Ahlberg
(Ronneby kommun), Mats Wennstig (BKC) och Lotta Mårtensson
(Landstinget) i uppdrag att hålla samman arbetet med revidering av
Blekinges regionala demensriktlinjer utifran nya nationella riktlinjer ftir vård
och omsorg vid demenssjukdom som har tagits fram och fastställts av
Socialstyrelsen.
Revideringsarbetet påbörjades genom att utse en arbetsgrupp med
representation från samtliga fem kommuner och landstinget. Under ca ett
och ett halvt ar har denna arbetsgrupp träffats och arbetet igenom texterna i
Blekinges regionala riktlinjer. Det har även skapats nya texter utifran
områden som inte tidigare varit omnämnda i riktlinjerna.
Som avslutning på arbetsgruppens arbete genomftirdes en GAP-analys där
gruppen fick gå igenom samtliga områden i riktlinjerna och diskutera dem
utifran nuläge och önskat läge i ett Blekinge-perspektiv. Det framkom att det
finns områden som behöver regional samverkan för att genomft)ras. Dessa
områden är svår BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid
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demenssjukdom), dagverksamhet ftir yngre dementa samt övergripande
samverkan.
Blekinges regionala demensriktlinjer tas upp ftir beslut i samtliga kommuner
och landstinget.

Förslag till beslut
Äldrenåimnden ftireslås besluta:

Att anta B I ekinge

s re gi o nala demensriktl inj er.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiirande Anders Lund (M), Bo Johansson (S), Katarina
Ryddn (S) och Agnetha Wildros (S).

Yrkanden
Ordftirande Anders Lund (M) yrkar att

-

anta Blekinges regionala demensriktlinjer.

ge äldreftirvaltningen i uppdrag att ta fram ftirslag på lokala

demensriktlinjer.

Propositionsordning
ordftirande Anders Lund (M) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att äldrenåimnden bifaller detsamma.

Beslut
Äldrenämnden beslutar att:

-

anta Blekinges regionala demensriktlinjer.
ge äldreftirvaltningen i uppdrag att ta fram ftirslag på lokala
demensriktlinjer.

Exp:
Förvaltningschefen
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Rapport alternativa maträtter
Sammanfattning
Äldreftirvaltningen redogör ftir alternativ maträtt i ftirvaltningens hela
verksamhet enligt beslut fran äldrenämndens sammanträde, $ 96 2017000130730.
Sedan våren 2018 erbjuds alla brukare på vård- och omsorgsboende

Ronneby kommun möjlighet

i

till alternativ maträtt vid lunch.

Möjligheten att välja maträtt anvåinds i olika omfattning, enligt kostenheten
åir det allt ifrån 4-5 per dag till 10 per månad.
Sedan 2018-05-28 finns också möjlighet

av mat

till ordinlirt

ftlr alla brukare med hemleverans

boende att välja en alternativ maträtt.

Även inom det ordinåira boendet anvåinds möjligheten attväljamaträtt i
varierande omfattning. Enligt kostenheten handlar det om att det inom något
område inte görs nägraval alls till att ca 5 personer väljer per dag.

Förslag

till beslut:

Äldreniimnden ftireslås besluta:

Att ta informationen till protokollet.

Bedömning
Äldreftlrvaltningen redogör fiir alternativ måltid i ftirvaltningens hela
verksamhet enligt beslut fran äldrenämndens sammanträde, $ 96 2017000130730.

Möjlighet till alternativ maträtt har successivt inftirts på kommunens vardoch omsorgsboende, arbetet startade hösten 2017 ochvar helt inftirt under
våren 2018. För de boende som får mat levererad fran Knut Hahn erbjuds
olika alternativ varje dag och ftir övriga boende erbjuds ett alternativ per
vecka, detsamma gäller för hemleverans till ordinåirt boende.
Inom vård- och omsorgsboende görs val av maträtt i olika omfattning, allt
ifrån 4-5 per dag till 10 per månad. Det kan konstateras att det äir svårare ftir
brukare på demensboende att göra egna val. Dåir är det ofta personalens
kännedom om brukarens önskemål som avgör valet av maträtt.

l^:Z tv=tLi.
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Frågan kring upplevelse av mat- och måltidsmiljö finns med i den arliga
brukarundersökningen och nedan presenteras det övergripande resultatet ftir
vård- och omsorgsboende mellan åren 2015, 2016,2017 och20I8. Det kan
konstateras att nöjdheten minskade mellan ånen2016 och2017 men att det
nu åir på uppgång igen.

Inom det ordinära boendet har möjligheten att göra val av alternativ maträtt
sedan maj 2018 och det görs val i varierande grad. Det finns område dåir
mottagare av matleverans inte gör några val alls till att görs aktivt val av ca
personer per dag. Enligt kostenheten var det populiirt att göra val precis i
början niir möjligheten erbjuds sedan har det successivt minskat.

5

För det ordiniira boendet finns det ingen fråga kring maten och dess kvalitet i
brukarundersökningen.

Förslag till beslut
Äldrenåimnden ftireslås besluta:

Att ta informationen till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar Bo Johansson (S), Johannes Chen (-), Laila Andersson (L),
Johnny Håkansson (S) och Kristina Rydön (S),

Yrkanden
Ordftirande Anders Lund (M) yrkar att

-

uppdra till ftirvaltningen att ftira dialog med kostenheten ftir
ftirbättring av alternativ huvudrätt.

-

äläggaäldreftirvaltningen att återkomma till äldreniimnden i mars

20t9.

-

i öwigt notera informationen till protokollet.

Propositionsordning
Ordftirande Anders Lund (M) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att äldreniimnden bifaller detsamma.

Beslut
Äldrenämnden beslutar att:

-

uppdra till ftirvaltningen att ftira dialog med kostenheten ftir
ftirbattring av alternativ huvudrätt.
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-

äläggaäldreftirvaltningen att återkommatill äldrenåimnden i mars
2019.

i öwigt notera informationen till protokollet.
Exp:
Förvaltningschefen

Äldreftirvaltningen
Elena Johansson, kostchef

Akten
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Redovisning och statistik avseende hur sjuktalen är
fördelade
Sammanfattning
Äldrenåimnden har beslutat att äldreftirvaltningen att, om
möjligt, ska redovisa statistik över hur sjuktalen tir ftirdelade
och att redovisa en plan för hur sjuktalen skall kunna sänkas
(AN 20r6-03-16 $ 3e).

Äldreftirvaltningen har vid tidigare tillftille redovisat sjuktal
och återkommer håir med redovisning på ftirslag till åtgärder
som vid genomftirande förväntas bidra till såinkta sjuktal.
Äldreftlrvaltningen återkommer håir med fortsatt redovisning.
Förvaltningen arbetat återkommande med olika åtgärder ftir att
kunna siinka sjuktalen. Till exempel genomfiirs regelbundet
APT ftir ökad delaktighet, RUS-samtal hålles, risk- och
konsekvensanalyser görs t ex vid organisatoriska ftiriindringar
och vid behov, uppftiljning vid sjukdom sker på individnivå
och rehabiliteringsplaner görs vid behov.
Förvaltningen bedömer att fortsatta åtgärder behöver göras
både strukturellt och på grupp- och individnivå. Ytterligare
åtgärder som övervägs iir bl. a översyn ftir tillglingligt och nära
ledarskap dygnet runt, utökade kaniåirmöjligheter, bättre stöd
till enhetschefer och att arbeta systematiskt med
hälsofrämj ande arbete.

Äldreftrvaltningen behöver dock göra ytterligare övervägande
om åtgärder, prioriteringar, ekonomiska ftirutsättningar och
tidplan innan ftirslag till beslut om handlingsplan ftir sänkta
sjuktal i sin helhet ftireligger.
Äldrenåimnden ftirslås besluta att notera redovisningen till
protokollet och att ftirvaltningen ska återkomma till
äldrenämnden med ftirslag till beslut om handlingsplan ftir
såinkta sjuktal i februari 2019.

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Äldrenämnden har beslutat att äldreftirvaltningen att, om
möjligt, ska redovisa statistik över hur sjuktalen åir ftirdelade
och att redovisa en plan för hur sjuktalen skall kunna s2inkas
(AN 2016-03-16 $ 3e).

Äldreftirvaltningen har vid tidigare tillfiille redovisat sjuktal
och återkommer hiir med redovisning på ftirslag till åtgtirder
som vid genomftlrande förviintas bidra till sänkta sjuktal.
Arbete och sjukfrånvaro - Folkhrilsan
Hälsan i en befolkning beror på många olika faktorer och kan
ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle.
Hälsans beståimningsfaktorer, utöver de genetiska, delas ofta in
i levnadsvanor och livsvillkor. Sambanden mellan
bestlimningsfaktorerna är komplexa och samma
bestämningsfaktorer ligger ofta till grund ftir flera olika
hälsoutfall. Olika levnadsvanor påverkar risken ftir många av
de sjukdomar som utgör den största sjukdomsbördan i Sverige
idag. Livsvillkoren påverkar i sin tur möjligheten till sunda
levnadsvanor.
Folkhälsan i Sverige eir god i ett internationellt perspektiv och
utvecklas positivt ftir de allra flesta. Men ftir vissa grupper har
utvecklingen gått långsammare eller stått stilla. Det visar
Folkhälsomyndighetens nya årsrapport, se,
www.fo I khal s omyndi ghe t e n. s e /pub I i c er atm at e r i al /pub I i kat i o n s sr kiv /f/fo I khal s an s -un e c kl i n g - arsrapport-20 I 8/

Vidare visar rapporten att ojåimlikheten i hälsa visar sig bland
annat i medellivslängd, drir skillnaderna i återstående
medellivsliingd vid 30 års ålder är 6,2 år mellan personer med
ftirgymnasial utbildning respektive eftergymnasial utbildning.
Ski llnadema mellan utbildnings gruppema har ökat 200 6-20 I 6
Ärsrapporten visar också att psykisk ohälsa är ett fortsatt stort
folkhälsoproblem. Siirskilt tydligt åir det att kvinnor rapporterar
nedsatt psykiskt välbefinnande. Suicid åir däremot vanligare
bland miin och bland personer med ftirgymnasial
utbildningsnivå.
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Personer med kortare utbildning rapporterar även i högre
utsträckning övervikt och fetma som också är vanligare bland
miin åin kvinnor. Samma mönster syns vid stillasittande fritid.
Det åir också en större andel som uppger att de röker dagligen
bland personer med fbrgymnasial och gymnasial utbildning,
jämfört med personer med eftergymnasial utbildning.

Livsvillkor, som arbete och ftirsörjning, har ftirbättrats ftir
flesta i Sverige under perioden 2006-2016, men

de

graden åir lägre och I angtidsarbetslö sheten hö gre
ftir personer med fiirgymnasial utbildning jåimftirt med
personer som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning.
Även inkomstskillnaderna har ökat, dåir de med lägst inkomster
halkar efter övriga grupper.
sys selsättnings

Sjuffiånvaro
Sj ukfrånvaro innebåir påfrestningar ftjr såväl individen,
arbetsgivaren som ftir kolleger och påverkar också
möjlighetema att bedriva verksamheten på eU effektivt sätt. I
rapporten Sjukfrånvaro i kommuner och landsting - vad tir
problemet? Se httn.r'
skl.
iukfranvaroi-kommuner-och-landsting. html visas samlade nyckeltal ft)r
sjukfrånvaro som landsting och region och dess påverkan på
omgivningen. När Landstinget som vårdgivare har
sjukfranvaro påverkar det möjligheten till vård ftir
kommuninvånare (till stor del våra medarbete) och då även
arbetssituationen ftir kommunanställda i samma sektor.

Sjukfrånvaron i äldrefiirvaltningen, Ronneby kommun var ftir
perioden I juli20l7 tom 30 juni 2018, 9,2oÄ.I kommunen
som helhet var motsvarande siffra 6,8 yo. Enligt redovisning
från SKL varierade sjukfrånvaron i landets kommuner mellan
4,1 och 9,8 oÄ. Medelviirdet ftir alla landets kommuner var 7 oÄ.
ÅJdr eft;rv altninge n

i Ronneby Kommun

Vid äldreftirvaltningen i Ronneby kommun arbetar per den 30
oktober 2018, 654 tillsvidareanställda på olika
befattningsnivåer. Ca 1 00 medarbetare innehar befattningar
som kräver högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning
motsvarande KY, medan 480 medarbete har befattning som
kräver gymnasial yrkesutbildning och öwiga 74 medarbetare
innehar tjiinst utan gymnasial yrkesutbildning. I gruppen som
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saknar eftergymnasial utbildning

åir

95 % kvinnor och 5

o/o

miin.
Sammanfattningsvis : hos ftirvaltningen återfi nns således den
grupp i samhället som enligt Folkhälsomyndigheten har såimst
levnadsvillkor och livsvillkor.

Hcilsan en del av arbetslivet
Uppdrag psykisk hälsa (-uppdrag psykisk hälsa.se) har
tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL)
utvecklat kunskap, metoder och verktyg ftir effektiva insatser
inom området psykisk hälsa. Det område där ohälsan idag iir
störst.

I en omfattande forskningsöversikt gällande Arbete och
frånvaro åskådliggörs varningssignaler och effektiva insatser
ftir att göra arbetsplatsen friskare.
Sammantaget kan arbetsgivare som väljer att arbeta planerat,
målmedvetet och systematiskt med att minimera riskfaktorer
och ftirbättra friskfaktorer i arbetslivet nå resultat gällande
sj ukfranvaron i organisationen. Äldreftirvaltningen har mycket
av vinna på ftirebyggande insatser som åir kopplat till
individens levnadsvanor då flertalet av medarbetarna återfinns
bland ohälsotalen ftir befolkningen.

För de flesta av oss är det positivt och hälsofrämjande attvwa
jobbet. Rätt utformat iir arbetet en friskfaktor i vara liv, men
det finns också riskfaktorer som kan öka risken ftir ohälsa och
sjukskrivning.

på

Friskfahorer

o
o
.
o
o
o
o
.

Socialt stöd och bra socialt klimat
Bra ledarskap och närvaro av chef på arbetet

Tydlig arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete
Utvecklingsmöjligheter ftir anställda
Strukturer ftir kommunikation och kiinnedom om verksamheten

Delaktighet och inflyande ftir stiirkt engagemang och kontroll ftir
anställda
Rättvis och respektfull behandling
Samarbeten och teamarbete

Utdragsbestyrkande
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o
o
o

Erkåinnande och feedback
Balans mellan insats och belöning

Anställningstrygghet filr de anställda

Arbetsmiljöfahorer som lmn öka riskenJör psykisk ohcilsa,
sj ulrs kr ivnin g, o c h för t i d sp e n s i on - Ri s kfah or er
. Fysiskt och mentalt krävande arbete

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Otrygg anställning
Småutvecklingsmöjligheter
Obalansinsats/belöning
Höga krav och låg kontroll i arbetet

Mobbning, hot, trakasserier, kråinkningar och konflikter
Bristande socialt stöd från chefer/medarbetare
Bristande psykosocial, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö
Organisationsftlrändringar t.ex. teknik- och ledningsftirändringar,
omstruktureringar och nedskåirningar
Fördomar om psykisk ohälsa

Ledarskop, s ocialt klimat, höls ofrcimj ande
åt gär der o clt sj ukfr ånv ar o
I en jämförande studie inom vård och
omsorg jämfördes 60 kommuner i Sverige.
De to-.uner

med ett mer aktivt hälso-och arbetsmiljöarbete har ett

i sin tur är relaterat till lägre
sjukfrånvaro. Såväl individorienterade insatser (brett utbud av
hälsofrämj ande aktiviteter) som organisatoriskt stöd (lokala hälsoproj ekt
och resurspersoner for kompetensstöd och samordning i hälsoarbetet) har
betydelse. Ett mer genomtänkt och målinriktat sätt att använda
ftretagshälsovården har dessutom ett direkt samband med lägre
sjukfrånvaro. Se
bättre hälsoläge bland personalen, vilket

www.socialmedicinsktidslvi.ft.se/index.php/smt/article/viewFile/1067/
86s.

Pågående arbete iäldreförvaltningen, bl. a följande:
o Förvaltningen deltar återkommande i medarbetarundersökning.
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Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete.
Det genomftirs regelbundet på enhetsnivå arbetsplatsträffar
(APT) med bl. a måI, riktlinjer/rutiner och ekonomi på
dagordningen.
Medarbetare och chef har minst en gång om året resultat- och
utvecklingssamtal (RUS).
Förvaltningen gör regelbundet risk- och konsekvensanalyser och
använder KIA som stöd för rapportering, analys, dokumentation
och åtgärder gällande tillbud och olyckor.
Sjukanmälan ska göras till nåirmaste chef och vid upprepad
sjukfrånvaro ftiljer chef upp med samtal och eventuella insatser.
Närmaste chef arbetar kontinuerligt med rehabiliteringsplanering
tillsammans med aktuell medarbetare och med stöd av
personalavdelning och ftiretagshälsovård vid behov.

Individstöd vid behov både till medarbetare och chefer.

Följande åtgärder övervägs inför arbetet med
framtagandet av handlingsplan för sänkt sjukfrånvaro vid
äldreförvaltningen i Ronneby:

o

Htirftir såirskilt ansvarig att strukturerat arbeta med planering vad
avser kompetens- och utvecklingsfrågor med syfte att såinka
sjukfrånvaron.

o

Att arbeta systematiskt med de grupper/arbetsplatser med hög
sjukfrånvaro. (Chef kan behöva resursstöd ftir att arbeta aktivt
med att sänka frånvaro).

o

Att tillhandahålla administrativt stöd i organisationen till
enhetschefer i likhet med det stöd som en del övriga ftirvaltningar
har.

o
o

Att göra översyn ftir tillgiingligt och

nåira ledarskap 2417-365.

Att utbilda chefer och medarbetare i bemanningsfrågor och
hälsosamma schema (minimera konflikter genom att tydliggöra
chefens schemaansvar).

o

Att arbeta med strukturella lönesatsningar, bättre individuell
lönesättning och karriärmöjligheter ftir grupper med hög
personalomsättning.

o

Att arbeta fram och synliggöra kaniåirvägar i ftirvaltningen
(exempelvis stödj a specialistkompetens).
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a

Att arbeta fram tydliga och individuella kompetens- och
utvecklingsplaner ftir varje medarbetare på alla nivåer i
organisationen och dåirigenom också ftirbättra kvalitet på
kompetensftirsödningsplan ftlr ftrvaltningen.

a

Att tillhandahålla strukturerad handledning

ftr

så väl chefer som

medarbetare.
a

Att genomftira chefsutbildningar i utvecklande ledarskap
(faktorer som fråimj ar friska organisationer).

a

Att

a

Att skapa aktiviteter ftir målmedvetet och systematiskt arbete på
grupp-/individnivå ftir att minimera riskfaktorer och ftirbättra
friskfaktorer - ftirebyggande arbete.

skapa utrymme och resurser ftir nära samarbete med
ftiretagshälsovården och de insatser som kopplas till individnivå.

Att arbeta in och främja uttag av friskvård som en del av
vardagen i de grupper som har direkt koppling till levnadsvillkor.
Aldreftirvaltningen behöver dock göra ytterrigare övervägande om
åtgåirder, prioriteringar, ekonomiska ftjrutsättningar och tidplan innan
ftirslag till beslut om handlingsplan ftir såinkta sjuktal i sin helhet
fiireligger.
Mot bakgrund av ovanstående ftlreslås äldreniimnden därftir besluta
att notera redovisningen till protokollet och att ftirvaltningen ska
återkomma till äldrenåimnden med ftirslag till beslut om
handlingsplan ftir siinkta sjuktal i februari 2019.

Förslag till beslut
Äldrenämnden ftirslås besluta att äläggaftirvaltningen att återkomma till
äldrenåimnden med ftirslag till beslut om handlingsplan ftir siinkta sjuktal i
februari 2019 samt att i övrigt notera informationen till protokollet.

Deltar idebatten
I debatten deltar Johnny Håkansson (s), Agnetha wildros (s) och Bo
Johansson (S).

Yrkanden
Bo Johansson (S) yrkar bifall till tjiinsteftirslaget med tillägget att
ftirvaltningen ska beakta arbetsbelastningen i handlingspranen.
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Propositionsordning
Ordfiirande Anders Lund (M) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att äldrenåimnden bifaller detsamma.

Beslut
Äldrenåimnden beslutar att äläggaftirvaltningen att återkomma till
äldrenåimnden med ftirslag till beslut om handlingsplan ftir såinkta sjuktal i
februari 2019 samt att ft)rvaltningen ska beakta arbetsbelastningen i
handlingsplanen.

Exp:
Förvaltningschefen

Äldreftirvaltningen
Personalavdelningen

Akten
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Förslag till verksamhetsuppföljning
Sammanfattning
Förvaltningen gj orde 201 6 en verksamhetsuppftilj ning av hemtj iinsten
(privata utftirare och vissa verksamheter inom egenregin) samt en
uppftiljning som presenterades ftir äldreniimnden våren 2018.

utifran ovanstående bedömdes att ftirvaltningen på ett bättre och mer
strukturerat sätt behöver ftilja upp verksamheterna inom särskilt boende och
hemtjåinst. Uppftljning gäller såväl egenregi som privata utfiirare. Det är av
vikt att verksamheterna följs upp på samma sätt oavsett utftirare.
Aldreftirvaltningen fiireslår dtirftir ftirslag till riktlinje ftr uppftitjning av
verksamhet som bedrivs av kommunens samt privata utftirare. se bilaga.
Äldrenämndens ftireslås besluta anta ftirslag till riktlinje - Riktlinje ftir
äldreftirvaltningens uppftljning av verksamhet som bedrivs av kommunens
samt privata utftirare.

Bedömning
Förvaltningen gj orde 20 I 6 en verksamhetsuppftilj ning av hemtj åinsten
(privata utftirare och vissa verksamheter inom egenregin) samt en
uppftiljning som presenterades ftir äldrenåimnden våren 2018.

utifrån ovanstående bedömdes att ftirvaltningen på ett bättre och mer
strukturerat sätt behöver ftilja upp verksamheterna inom såirskilt boende och
hemtjänst. Uppftiljning gäller såväl egenregi som privata utftirare. Det är av
vikt att verksamheterna följs upp på safilma sätt oavsett utftirare.
Äldreftlrvaltningen ftireslar därftr ftirslag till riktlinje ftir uppftiljning av
verksamhet som bedrivs av kommunens samt privata utftirare. Se bilaga.
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Förvaltningen har utgått från redan befrntliga kontroller/uppftiljningar samt
ftirfrågningsunderlag och kravspecifikation. utifrån det har en riktlinje ftir
verksamhetsuppftiljning skapats, en modell som ska verka i årshjulet och
vara återkommande år fran år.

Uppftiljningen iir indelad i tre delar.
Avtalsuppftilning

Individuppftiljning
Verksamhetsuppftilj ning

Inom ramen ftir modellen och dess upplägg ges möjlighet till både
kontinuerlig uppftiljning samt vid behov intensifierad.

Äldrenämndens ftireslås besluta anta ftirslag till riktlinje - Riktlinje ftir
äldreftirvaltningens uppföljning av verksamhet som bedrivs av kommunens
samt privata utftirare.

Förslag till beslut
Äldrenämndens ftireslås besluta anta ftirslag till riktlinje - Riktlinje ftir
äldreftirvaltningens uppftiljning av verksamhet som bedrivs av kommunens
samt privata utftirare.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Bo Johansson (S) och Börje
Johansson (S).

Yrkanden
Ordftirande Anders Lund (M) yrkar bifall

till tjiinsteftirslaget.

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

Beslut
Äldrentimnden beslutar aIt arfiaftirslag till riktlinje - Riktlinje ftir
äldreftirvaltningens uppftiljning av verksamhet som bedrivs av kommunens
samt privata utftjrare.

a
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Exp:
Förvaltningschefen

Äldreftirvaltningen
Akten

l*ä l?,* ldf

utoragsbestyfl€nde

37(4e)

Sida

ffi

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL

38(4e)

2018-11-14

KOMMUN

Äldrenämnden

Dnr 2018-000219 730

s 163

Redovisning av kvalitetssäkring av administrativa
rutiner
Sammanfattning
Äldreftirvaltningen redovisar lägesrapport vad avser vidtagna åtgärder och
pågående arbete ftir att kvalitetssåikra administrativa rutiner.
Äldrenämnden ftireslås besluta att notera redovisningen till protokollet och
att äldreftirvaltningen ska återkomma med ytterligare redovisning i mars

20t9.

Bedömning
Äldrenåimnden (180627 $ 103) beslutade att äldreftirvaltningen till
sammanträdet i november 2018 redovisar en kvalitetssåikring av de
administrativa rutinema på äldreftirvaltningskontoret.

Äldreftirvaltningen redovisar hiir en lägesrapport över det som har gjorts och
det som är pågående arbete.
På flera område har det funnits eller finns behov att göra översyn

ftirbättra administrativa rutiner och därigenom kunna bidra
den verksamhet som bedrivs.

till

ftir att

ökad kvalitet

i

I början av aret gjordes en mindre organisationsftiriindring på
ftirvaltningskontoret ftir att bl. a bättra anpassa organisationen till behoven
och till de ekonomiska ftirutsättningarna samt ftjr att minska sårbarheten. Det
i kombination med attnyamedarbetare ar päplats efter en tids vakanser till
ftljd av några tidigare pensionsavgångar har gett möjligheter att på nytt
ftjrdela ansvar och arbetsuppgifter. Arbetet med översyn av administrativa
rutiner kan därmed intensifieras.
Det som redovisas är det som kan definieras som administrativa rutiner.
Dock n?lmns också en del som kan betraktas både som en administrativ rutin
och som en del i vard- och omsorgsprocesser.
Exempel på områden som har genomlysts eller är under pågående översyn
ftiljande:
Lednings- och mötesstruktur
GDPR- informationssäkerhet

Intranät
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Extern hemsida
Dokumenthanteringsplan
Upphandlingar

- ansvar, arbetsuppgifter

och uppföljning

Kontraktsgenomgång med uppftiljningar
Postrutiner
Redovisning av delegationsbeslut
En del kvalitetssåikrande arbete är både en del i administrativa rutiner och del
i direkta vård- och omsorgsprocesser. Nedan ftiljer några sådana exempel:

Digital ruttplanering med tid- och insatsregistrering i hemtjåinsten ft!rvåintas
bidra till bättre säkerhet och trygghet både ur ett administrativt perspektiv
och med kvalitet i den direkta vard- och omsorgsprocessen. Implementering
pågar.

Boendesamordning är både en del i bistandsprocessen genom beslut och
verkställighet samt en del i det administrativa arbetet genom t ex
statistikinsamling och uppftiljning. Digital programvara ft)r
boendesamordning har köpts in. Utbildning och inftirande åir pågående.

Awikelsehantering och rutiner ftir 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 ftir att de inte ska bli inaktuella. För att täcka ett uppdiimt
behov tir det dock nu och i nåirtid ett mer omfattande arbete.
Äldreftirvaltningen fiireslår dåirftir att ftirvaltningen ska återkomma med

ytterligare redovisning i mars 2019.

Förslag till beslut
Äldrenämnden ftireslås besluta att

äldreftirvaltningen ska återkomma med redovisning i mars 2019
notera redovisningen

till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Bo Johansson (S) och
Johannes Chen

o

Yrkanden
Ordftirande Anders Lund (M) yrkar bifall

l4l?'\-lfif
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Propositionsordning
Ordftirande Anders Lund (M) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att äldreniimnden bifaller detsamma.

Beslut
Äldrenämnden beslutar att:

-

äldreftirvaltningen ska återkomma med redovisning i mars 2019
notera redovisningen

till protokollet

Exp:
Förvaltningschefen

Äldreftlrvaltningen

Akten
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Anmälan enligt Lex Maria
Sammanfattning
Händelse i verksamheten har lett till att en anmälan upprättats enligt Lex Maria
och skickats till Inspektionen ftir vård och omsorg OVO).HSLF-FS 2017:40,
HSLF-FS 2017:41 och Patientsäkerhetslagen 2010:659 ligger till grund for
anledning till anmälan.

Förslag till beslut
Äldrenåimnden ftireslås notera informationen

till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M) och Bo Johansson (S).

Beslut
Äldreniimnden beslutar att notera informationen

till protokollet.

Exp:
Förvaltningschefen

Äldreniimnden
Katarina Losell, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Akten
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lnformation om ombyggnation av Alycke vård- och
omsorgsboende
Sammanfattning
Mats Du-Bar, Ronnebyhus AB informerar om ombyggnation av Älycke
vård- och omsorgsboende muntligt.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordft)rande Anders Lund (M), Johannes Chen (-), Bo
Johansson (S), Tomas Lund (SD) och Agnetha Wildros (S).

Beslut
Äldrenåimnden beslutar att notera informationen

till protokollet.

Exp:
Förvaltningschefen

Äldreftirvaltningen
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Förslag till ÄN sammanträdestider 2019
Sammanfattning
Nedan sammanfattas ftirslag

till

sammanträdestider ftir Äldrenämnden 2019

Onsdag 2019-01-30
Onsdag 2019-02-20
Onsdag 2019-03-27
Onsdag 2019-04-24
Onsdag 2019-05-22
Onsdag 2019-06-19
Onsdag 2019-08-28
Onsdag 2019-09-18
Onsdag 2019-10-23
Onsdag

2019-Il-20

Onsdag 2019-12-18

Förslag till beslut
Äldreniimnden ftireslås att anta ovanstående ftirslag
ftir 2019.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M),

till

sammanträdestider

Johnny Håkansson (S),

Agnetha Wildros (S) och Rickard Evaldsson (M).

Yrkanden
Ordftirande Anders Lund yrkar att äldrenämnden antar ftlrslaget till
sammanträdestider for2019 med tillagget att sammanträdena om möjligt
ftirläggs till Listerbysalen kl. 09.00.
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Propositionsordning
ordftirande Anders
(M) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att äldreniimnden bifaller detsamma.

!*g

Beslut
Äldreniimnden beslutar att antaft)rslaget

till

sammanträdestider for 2019
till Listerbysalen kl.

med tillägget att sammanträdena om möjligt ftirläggs
09.00.

Exp:
Förvaltningschefen

Äldreftirvaltningen
Enheten

ftir Samordning Utveckling Sekretariat
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lnformation om kurser, konferenser m.m.
Sammanfattning
Ordftirande Anders Lund (M) informerar om kunskapsdag om
välftirdsteknik som hålls av SKL 26 november på Ronneby Brunn.

Beslut
Äldrenamnden beslutar att notera informationen

till protokollet.

Exp:

Akten
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Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Enhetschef Helen Ahlberg och Lov-samordnare Maria Sevestedt
informerar att arbetsmiljöproblem råder på Espegårdens sjukhem. Några
månader tillbaka brast ett rör vilket lett till kraftigt ftirsämrad luft och man
har inte lyckats åtgtirda problemet. Detta har lett till arbetsmiljöproblem och
anställda rekommenderas av fiiretagshälsan att byta arbetsplats.
Fackftireningar överväger att ftirsöka ståinga arbetsplatsen.
Seniordagen blev en succö med 23 medverkande utställare och220 besökare.

Revision genomftirdes 20 I 5 rörande bland annat bistandshandläggning.
Nåimnden beslutade då ta bort ftirenklat bistand. Kommunfuttmatiige vitte
vänta med detta. Nu har ftirenklat bistand blivit ny lagstiftning i

socialtjiinstlagen. Sedan l juli 2018 kan niimnd.o ant åinda sig av ftirenklad
bistandshandläggning vilket ger möjlighet till ftirändrade rutiner, i nuläget iir
de dock inte uppdaterade.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Agnetha wildros (S), Bo
Johansson (S) och Laila Andersson (L).

Beslut
Äldrenåimnden beslutar att notera informationen

l*-ä l?--'lrN

till protokollet.
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Delegationsbeslut
Sammanfattning
Attestantslista
Namnteckningsprov

Beviljade bistandsbeslut ftir perioden 201 8-01 -0 I --201

8- I 0-3

I

Rapportering av ej verkställda beslut enl. 4 kap 1 $ och rapportering
enl. 16 kap 6f g SoL. Kvartal 3 -2018.

Återrapportering av verkställda delegationsbeslut, personalfrågor.

Avskrivningar 2018
Bokftiringsmässiga avskrivningar 20 I 8

Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen

till protokollet.

Exp:
Lena Tingdahl, handläggare

Akten
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Skrivelser, cirkulär m.m.
Sammanfattning
Följande skrivelser, cirkuliir m.m. ftireligger:

-

Beslut om ftirdelning av anvisningar är 2019
Blekinge liin.

till kommuner i

Meddelande fran IVO om inspektion. Diarienummer hos IVO iir:
8.1.1-3 t786t2018.

Beslut
Äldrenåimnden beslutar att notera informationen

till protokollet.

Exp:

Akten

Utdragsbestyrkande
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övriga frågor
Sammanfattning
Bo Johansson (S) ställer en fråga om personalresurser, anställda i
ffirvaltningen som saknar adekvat utbildning entledigas istället ftir att
erbjudas utbildning. Frågan har enligt Helen Ahlberg skickats vidare.
Johannes chen (-) ställer en fråga om fastställning av extra sammanträde 5
december. Ordftirande Anders Lund (M) meddelar attdettakommer
fastställas kommande måndag, 21 november.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Bo Johansson (S) och
Johannes Chen O.

Beslut
Äldrentimnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp
Akten
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