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§ 101

Dnr 2017-000004 739

Val av justerare
Beslut
Äldrenämnden beslutar utse Bo Johansson (S) att jämte ordförande Sune
Håkansson (RP) justera dagens protokoll.
________________

Justerandes sign
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Äldrenämnden

§ 102

Dnr 2017-000144 739

Presentation av ny förvaltningschef och ny
verksamhetschef
Sammanfattning
Catherine Persson, ny förvaltningschef, Vibeke Jensen Clegg, ny
verksamhetschef och Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare, presenterar
sig själva.

Beslut
Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet samt hälsar
Catherine, Vibeke och Susanna varmt välkomna.
________________
Exp:
Catherine Persson, Förvaltningschef
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare

Justerandes sign
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§ 103

Dnr 2017-000112 730

Remissyttrande gällande gränsdragningsdokument
från hjälpmedelscenter
Sammanfattning
Hjälpmedelcenter har upprättat ett gränsdragningsdokument efter att
landstinget som arbetsgivare bett dem förtydliga uppdraget, detta vill de att
samtliga nämnder i länet yttrar sig om.
Ronneby vill se att gränsdragningsdokumentet är ett levenade dokument, där
vi som kunder kan påverka innehållet efter beredningar i
samverkansnämnden. Det är viktigt att det anges hur och när dokumentet
ska/kan revideras.

Justerandes sign



Under stycket Hjälpmedel i biståndsbedömt särskilt boende och
dagverksamhet står det om ”Grundutrustning” - ”Den
enskilda kommunen beslutar om vilken grundutrustning som
ska finnas”. Denna mening borde räcka, att beskriva vad som
kan vara grundutrustning anses överflödigt då det är den
enskilda kommunens ansvar.



Under stycket Hjälpmedel i biståndsbedömt särskilt boende och
dagverksamhet står det om ”Grundinfrastruktur” - Det
saknas en definition/beskrivning av begreppet
grundinfrastruktur. I aktuell skrivning kan det tolkas som att
det även här är upp till den enskilda kommunen att besluta om
vilken grundinfrastruktur som ska finnas på respektive boende.
En definition av ”grundinfrastruktur” är viktig att för att
respektive kommun ska kunna använda sig av
hjälpmedelscenters upphandlade sortiment.



I Slutsatsen står egentligen hela gränsdragningen kortfattat. Det
står beskrivet att ”Hjälpmedelscenters uppdrag är att
tillhandahålla personligt förskrivna hjälpmedel enligt
förskrivningsprocessen” - En fråga som Ronneby ställer sig är
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Äldrenämnden

var kommer exempelvis välfärdsteknik (såsom nattkameror
vilka biståndsbedöms inom SOL) in? Är det tänkt att de också
ska förskrivas enligt förskrivningsprocessen? Kan exempelvis
en biståndshandläggare förskriva enligt
förskrivningsprocessen?


I Slutsatsen står meningen ”Hjälpmedelscenters uppdrag är att
tillhandahålla personligt förskriva hjälpmedel enligt
förskrivningsprocessen”. I Hjälpmedelshandboken och
förskrivarhandboken står det: ”Hjälpmedelscenters uppdrag är i
första hand att hantera personligt förskrivna hjälpmedel till
personer boende i Blekinge. Våra samverkanspartners och
kunder (verksamheter inom Hälso- och sjukvård, omsorg och
skola) har rätt att hyra eller köpa nya hjälpmedel (till sin enhet,
dvs. ej personligt förskrivet hjälpmedel) som finns i
Hjälpmedelscenters sortiment” - Ronneby upplever en
otydlighet vad som kommer gälla framöver. Det är viktigt för
oss som kund att kunna hyra/köpa hjälpmedel till våra
enheter/avdelningar.



Hur hanteras denna gränsdragning i förhållande till Lagen om
samverkan från 1 januari 2018?

Ronneby anser att samverkan är viktig för att kommunernas behov
och efterfrågan ska kunna fångas upp och att verksamheten ska
kunna anpassas därefter.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:a vice ordförande
Anders Lund (M), 2:a vice ordförande Bo Johansson (S) samt ledamot
Susanne Petersson (C).

Justerandes sign
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Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att:
1. Äldrenämnden beslutar sända ovanstående synpunkter på
gränsdragningsdokumentet till samverkansnämnden.
2. Föreslå kommunfullmäktige besluta om hjälpmedelsavgifter i
enlighet med förslag från samverkansnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om
hjälpmedelsavgifter i enlighet med förslag från samverkansnämnden, till
detta protokoll bifogad bilaga 1.
Äldrenämnden beslutar för egen del att sända ovanstående synpunkter på
gränsdragningsdokumentet till samverkansnämnden.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-20

Äldrenämnden

§ 104

Dnr 2017-000130 730

Information om Kostutredning och alternativ huvudrätt
Sammanfattning
Elena Johansson informerar om kostutredningen och alternativ huvudrätt.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 2:a vice ordförande
Bo Johansson (S), ledamöterna Sylvia Edwinsson (MP), Susanne Petersson
(C), Lindis Olsson (S), Ingrid Carlsson (M) samt tjänstgörande ersättare
Laila Andersson (L) och Carina Karlsson (SD).
Yrkanden
Bo Johansson (S) yrkar på att uppdra åt äldreförvaltningen att tillsammans
med tekniska förvaltningen i februari 2018 återkomma med en fortsatt
redovisning av införande av alternativ huvudrätt i ordinärt- samt vård och
omsorgsboende.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet samt uppdra åt
äldreförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen att till
sammanträdet i februari 2018 återkomma med en fortsatt redovisning om
införandet av alternativ huvudrätt i ordinärt- samt vård och omsorgsboende.
________________
Exp:
Catherine Persson, förvaltningschef
Elena Johansson, kostchef

Justerandes sign
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§ 105

Dnr 2017-000121 041

Tertial II
Sammanfattning
Tertialrapport II för år 2018 har delgivits ledamöterna i utskickat material.
Rapporten föredras och kommenteras av ekonom Eva Robertsson.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M), 2:a vice ordförande Bo Johansson (S) samt ledamöterna
Susanne Petersson (C) och Ingrid Carlsson (M).
Yrkanden
Bo Johansson (S) yrkar på att:
1. Godkänna tertialrapport II för år 2018 samt översända densamma till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för rapportering.
2. Uppdra åt äldreförvaltningen att till årsbokslutet för år 2017 försöka
nå en budget i balans.

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Äldrenämnden beslutar att:
1. Godkänna tertialrapport II för år 2018 samt översända densamma till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för rapportering.
2. Uppdra åt äldreförvaltningen att till årsbokslutet för år 2017 försöka
nå en budget i balans.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Äldreförvaltningen

Justerandes sign
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§ 106

Dnr 2017-000131 730

Uppdrag från kommunfullmäktige- Införa Lagen Om
Valfrihet (LOV) inom vård-och omsorgsboenden
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges målmaterial § 377/2016 under ”En bra omsorg”
har ÄN/Äldreförvaltningen som uppdrag att införa LOV inom vård- och
omsorgsboendena med rapportering T2.
Kommunstyrelsen beslutade, § 272/2016, att ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram förslag till förfrågningsunderlag för införande av LOV i
särskilt boende för äldre.
Äldreförvaltningen erfar att arbete pågår med framtagande av
förfrågningsunderlag för införande av LOV i särskilt boende för äldre.
Förvaltningen har ännu inte fått ta del av kommundirektörens förslag till
förfrågningsunderlag.
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.
Bedömning
Äldreförvaltningen erfar att arbete pågår med framtagande av
förfrågningsunderlag för införande av LOV i särskilt boende för äldre.
Förvaltningen har ännu inte fått ta del av kommundirektörens förslag till
förfrågningsunderlag.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP).
Yrkande
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att notera informationen till
protokollet samt översända detsamma till kommunfullmäktige för
rapportering i samband med tertial II.

Justerandes sign
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Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt
översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering i samband
med tertial II 2017.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Catherine Persson, förvaltningschef
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare

Justerandes sign
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§ 107

Dnr 2017-000084 730

Uppdrag från kommunfullmäktige- Presentera en plan
för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro.
Sammanfattning
Äldrenämnden har ett särskilt uppdrag från Kommunfullmäktige:
”Presentera en plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro”. Slutdatum
2017-08-31.
Bedömning
Äldreförvaltningen har vid Planberedning 2017-01-16 presenterats, av
stadsarkitekt Helena Revelj, tänkbara placeringar av ett vård- och
omsorgsboende i Hallabro. Äldreförvaltningen ser de båda föreslagna
alternativen, tomten bakom brandstationen och Kvistvägen, som tänkbara
alternativ såvida inte nya vägsträckningen omöjliggör detta. För att kunna
”presentera en plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro” behövs en
helhetsbild över kommunens behov av vård- och omsorgsplatser, pågående
och planerade ombyggnader/tillbyggnader samt andra beslut som har
betydelse för äldreförvaltningens uppdrag. Äldreförvaltningen bedömer att
först när boendeplanen är fastställd kan det särskilda uppdraget utredas och
rapporteras
Förslag till beslut
 Äldrenämnden föreslås besluta


att notera informationen till protokollet



att ovanstående beskriven boendeplan ska ligga till grund för
rapportering av det särskilda uppdraget ”Presentera en plan för nya
vård- och omsorgsplatser i Hallabro”

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP) och 1:e vice
ordförande Anders Lund (M).
Yrkande
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att notera informationen till
protokollet samt översända detsamma till kommunfullmäktige för
rapportering i samband med tertial II.

Justerandes sign
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Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt
översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering i samband
med tertial II 2017.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare

Justerandes sign
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§ 108

Dnr 2017-000146 730

Tillsättande av framtidsgrupp avseende övergripande
boendeplan
Sammanfattning
Äldrenämnden har ett särskilt uppdrag från Kommunfullmäktige:
”Presentera en plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro”.
Äldreförvaltningen har vid Planberedning 2017-01-16 presenterats, av
stadsarkitekt Helena Revelj, tänkbara placeringar av ett vård- och
omsorgsboende i Hallabro.
Bedömning
För att kunna presentera en plan för nya vård-och omsorgsplatser behövs en
helhetsbild över kommunens behov samt pågående och planerade
ombyggnader/tillbyggnader och andra beslut som har betydelse för
äldreförvaltningens uppdrag. Äldreförvaltningen bedömer att det behövs en
boendeplan för kommunen i sin helhet.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta
att tillsätta en framtidsgrupp med uppdrag att göra en utredning att utgöra
underlag till en övergripande boendeplan
att ovanstående beskriven boendeplan bla. ska ligga till grund för utredning
och slutrapportering av från kommufullmäktige givna särskilda uppdraget
”Presentera en plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro”
att initialt utse tre personer att förbereda framtidsgruppens arbete
Äldrenämnden föreslås besluta
att utse

-

-

Justerandes sign
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Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:a vice ordförande
Anders Lund (M), 2:a vice ordförande Bo Johansson, ledamöterna Susanne
Petersson (C), Ally Karlsson (V) samt Tomas Lund (SD).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt på att
äldrenämnden i ett initialt skede utser ordföranden själv, Anders Lund (M)
och Bo Johansson (S) till att ingå i och förbereda framtidsgruppens arbete,

Beslut
Äldrenämnden beslutar att:
1. Tillsätta en framtidsgrupp med uppdrag att göra en utredning att
utgöra underlag till en övergripande boendeplan.
2. Ovanstående beskriven boendeplan bland annat ska ligga till grund
för utredning och slutrapportering av från kommunfullmäktige givna
särskilda uppdraget ”Presentera en plan för nya vård- och
omsorgsplatser i Hallabro”.
3. Utse Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M) och Bo Johansson (S)
till att i ett initialt skede ingå i och förbereda framtidsgruppens
arbete.
________________
Exp:
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare

Justerandes sign
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§ 109

Dnr 2016-000159 730

Utbildningsplan till undersköterskor- fortsatt
redovisning
Sammanfattning
Enligt beslut i Äldrenämnden 2017-02-16 §25 Dnr 2016-000159 730 ska
förvaltningen återkomma med en fortsatt redovisning av arbetet.
Utbildningsplanen har utgått ifrån att förvaltningen inom de närmsta åren
kommer behöva rekrytera ett stort antal personer, främst undersköterskor är
den stora yrkeskategorin.
Följande satsningar har tidigare nämnts för att matcha äldreförvaltningens
kompetensbehov. Här följer en uppdaterad beskrivning.
Nystartsjobb – Används inom integrationsprojektet. I dagsläget är två
anställda via äldreförvaltningen och ca 15 st via arbetsmarknadsenheten. De
som är anställda via äldreförvaltningen har tidigare haft anställningen via
arbetsmarknadsenheten.
Trygg integration – Samarbete med arbetsförmedlingen med fokus på dem
som står långt från arbetsmarknaden. Deltagarna erbjuds utbildning som
förväntas leda till anställning inom äldreförvaltningen. Här var det initialt
fyra svenska elever samt tre nyanlända, varav två fick avbryta på grund av
språksvårigheter. Fyra har idag fast anställning och den femte går på ett
vikariat i äldreförvaltningen.
Uppdragsutbildning - ägs av Äldreförvaltningen, 23 stycken elever går här.
De har någon form av anställning inom förvaltningen. Här får de möjlighet
att kombinera arbete och utbildning. Start mars 2017, beräknas klara februari
2019.
Kommunens utbildningar till undersköterska.
25 stycken klara juni 2018
25 tycken klara december 2018
Flexutbildning ca 22 stycken klara december 2018
Akutsjukvård 11 stycken (en fördjupning efter att man läst till
undersköterska) klara ca november 2017.
I kommunens utbildningar är det personer som redan arbetar i äldre- resp.
socialförvaltningen, men det är också individer som aldrig arbetat inom
denna sektor.

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör, 1:a vice ordförande Anders Lund (M), 2:a vice
ordförande Bo Johansson, ledamot Ally Karlsson samt tjänstgörande
ersättare Laila Andersson (L).
Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på att noterar informationen till
protokollet samt uppdra åt äldreförvaltningen att i juni 2018 återkomma med
en ny redovisning. Arbetet skall ske tillsammans med personalavdelningen.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt uppdra
åt äldreförvaltningen att återkomma med en ny redovisning i juni 2018.
Arbetet skall ske tillsammans med personalavdelningen.
________________
Exp:
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare

Justerandes sign
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§ 110

Dnr 2017-000143 739

Information om Läkarbilen
Läkare Christian Fabricius informerar om Läkarbilen tillsammans med
enhetschef Gunilla Berg och sjuksköterskorna Monica Henriksson och
Malgorzata Knap.
Sammanfattning
Informerar om Läkarbilen i Ronneby kommun.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 1:a vice ordförande
Anders Lund (M) samt 2:a vice ordförande Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden tackar för presentationen och noterar informationen till
protokollet.
________________
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§ 111

Dnr 2017-000007 739

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:


Attestantlista för äldrenämnden per 2017-09-19.



Attestanslista för äldrenämnden per 2017-09-01.



Namnteckningsprov.



Biståndsbeslut för perioden 2017-01-01—2017-08-31



Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 24419)



Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 27984)



Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar (kundnr 20835)

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP).
Beslut
Äldrenämnden beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Äldreförvaltningen
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Äldrenämnden

§ 112

Dnr 2017-000008 739

Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Förvaltningschef Catherine Persson ger information om
enhetschefsituationen, ytterligare två stycken är på väg in i organisationen.
Kösituationen per 2017-09-15 delges ledamöterna vilken visar sju stycken i
kö till särskilt boende och ingen kö till demensplatserna.
Informationsteknik (IKT)- samordnare Pernilla Haraldsson ger information
om trygghetslarmen och samtalen med Tunnstall. Pernilla redogör även, med
anledning av en insändare om överfallslarm, om pågående arbete inom
äldreförvaltningen.
Utvecklingssamordnare Susanna Sturesson ger information om hur arbetet
med trygghetsboende i Kallinge fortskrider. I dagsläget inväntar Ronnebyhus
besked om bygglov.
Ytterligare information ges om nya arbetskläder och äldreförvaltningens
medverkan på RonnebyNu mässan som hålls söndag 24/9.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande
Anders Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamot Ingrid
Carlsson (M) och ersättare Richard Evaldsson (M).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att uppdra åt förvaltningschefen
att vidta erforderliga åtgärder med anledning av insändaren om
överfallslarm.
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Äldrenämnden

Beslut
Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet samt uppdra åt
förvaltningschefen att vidta erforderliga åtgärder med anledning av
insändaren om överfallslarm.
________________
Exp:
Catherine Persson, förvaltningschef
Pernilla Haraldsson, IKT-samordnare
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare
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§ 113

Dnr 2017-000009 739

Information om kurser, konferenser m.m.
Sammanfattning
1:e vice ordförande Anders Lund (M) informerar om ett möte han medverkat
på tillsammans med representanter från kommunenens
sjuksköterskeorganisation.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Anders Lund (M).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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Äldrenämnden

§ 114

Dnr 2017-000006 739

Skrivelser, cirkulär m.m. 2017
Sammanfattning
Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger inför sammanträdet


Inbjudan från revisorerna till träff inför kommande granskning av
årsbokslut 2017 (Dnr: 4926).

Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 115

Dnr 2017-000010 739

Övriga frågor
Sammanfattning
Föreligger inga övriga frågor under dagens sammanträde..
________________
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