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Plats och tid

Hobysalen kl. 10.00-16.20, ajournering 10.25-10.30, 10.50-10.53, 11.10-11.25
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Ledamöter

Se särskild förteckning

Ersättare

Se särskild förteckning

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Bo Johansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2015-05-28 kl 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Anna-Karin Sonesson

Ordförande
Sune Håkansson
Justerare
Bo Johansson

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

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2015-05-20

Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Underskrift

Anna-Karin Sonesson

Datum då anslaget tas ned

[Sekreterare]
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Sune Håkansson (RP) Ordförande
Anders Lund (M) 1:e vice ordförande § 72-76
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande
Ingrid Carlsson (M)
Susanne Petersson (C)
Annette Rydell (S)
Johnny Håkansson (S)
Sylvia Edwinsson (MP)
Ylva Olsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ulla Samuelsson (C) §77-85
Laila Andersson (FP)
Christer Åkesson (S) §75-85
Agnetha Wildros (S)
Börje Johansson (S) § 72-74
Sandra Bergkvist (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Monia Svensson (RP)

Tjänstemän

Torill Skaar Magnusson, Anna-Karin Sonesson
Delvis: Josef Mösenbacher, Eva Robertsson, Elisabeth Backström

Övriga
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§ 72

Dnr 2014-000178 730

Val av justeringsperson och öppnande av mötet.
Ordförande Sune Håkansson (RP) hälsar ledamöter och ersättare välkomna.
Till justerare väljs Bo Johansson (S).
Ordföranden förtydligar att ärende två delas upp i två beslut varav delen
avseende ersättningsmodell och ersättningsnivåer föreslås justeras
omedelbart.
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§ 73

Dnr 2015-000032 730

Lov-arbetet, ersättningsmodell och ersättningsnivåer
för valfrihet inom hemtjänst i Ronneby kommun
Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade 2015-04-20 att återremittera ärendet om
förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby
kommun. Nytt bearbetat förslag daterat 150507 föreligger.
Bedömning
1. Till dokument ”Information om ersättningsmodell och
ersättningsnivåer för valfrihet inom hemtjänst i Ronneby kommun”
bifogas ” Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst i
Ronneby kommun”. I förfrågningsunderlaget finns tydliga krav och
beskrivning för hur verksamheten ska bedrivas.
2. På sidan 8 i förfrågningsunderlaget, finns tydliga krav på
leverantörens skyldigheter och ansvar.
I kapitel 2.4 samt kapitel 5, i förfrågningsunderlaget redovisas vilka
kvalitetskrav/kvalitetsmål och riktlinjer som gäller vid utförandet av
hemtjänst oavsett om det gäller egenregi eller extern utförare.
Kommunen har huvudansvar och tillsynsskyldighet oavsett om
hemtjänst bedrivs i egenregi eller av extern leverantör.
De mål som är uppsatta för hemtjänsten i Ronneby kommun gäller
även för den externa leverantören.
Tryggt och säkert åldrande.
Attraktiv arbetsgivare.
Individen i fokus.
Högst 10 personal hos respektive vårdtagare inom en
tvåveckorsperiod.
100 % av vårdtagarna ska vara delaktiga i
genomförandeplanen.
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3. Äldreförvaltningens ekonom har använt de variabler som är
framtagna i SKL:s räknesnurra vid framräkning av
ersättningsnivåerna.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, gav år 2009, Per Törnvall
och Fredrik Eklund i uppdrag att skriva en vägledning, gällande val
av ersättningsmodell och beräkning av ersättnings-nivå inom
hemtjänst och särskilt boende.
”Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå”
Per Törnvall, från Svennerstål & Partners, har en bakgrund som bl.a.
äldreomsorgschef och ekonomdirektör i kommunal verksamhet och
Fredrik Eklund, från Nordic Healthcare Group, har bl.a. doktorerat
inom produktionsstyrning i vård och omsorg.
Syftet var att ge ett praktiskt arbetsverktyg för kommuner som
överväger att införa prestationsersättning inom äldreomsorgen.
Införandet av ett valfrihetssystem innebär förändringar för brukarna,
kommunen och anordnarna.
Trots väl genomarbetade beslutsunderlag är det omöjligt att förutse
alla konsekvenser som det nya systemet kan medföra. Nyckeln till
framgång ligger i kontinuerliga uppföljningar samt löpande dialog
med brukarna och anordnarna för att vid behov kunna vidta
nödvändiga åtgärder.
Förslag till beslut
Äldrenämnden godkänner utredarens förslag till förfrågningsunderlag daterat
15-05-07
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo
Johansson (S), Anders Lund (M), Johnny Håkansson (S) och Ylva Olsson
(SD).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar med instämmande av ledamoten
Anders Lund (M) bifall till utredarens förslag till beslut.
Bo Johansson (S) yrkar på ändrings- och tilläggsförslag enligt nedan:
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Sid 3 Beräkningsmodell. Text, ”Ersättningen innefattar momskompensation”
tas bort från förfrågningsunderlaget.
Sid 5 Mervärdesskatt. Textmassan stryks.
Sid 5 Ersättningsnivåer.
Rad 3 stryks.
Rad 4 ändras till: Ersättning utgår för service- och omvårdnadsinsatser. Text
inom ruta stryks.
Rad 5 ändras till: Frånvaro (bomtid) enligt särskild ersättningsnivå.
Sid 5. De 4 sista raderna stryks.
Sid 6 stryks och ersätts med texten:
Service- och omvårdnadsinsatser.
Serviceinsatser:
Städning utförs normalt två gånger i månaden och omfattar två rum och kök
samt badrum oh hall. Utökat behov vid allergi m m kan det ansökas om.
Tvätt av kläder, sänglinne och handdukar, upphängning och hopvikning,
strykning av enstaka plagg. Tvättning utföres normalt två gånger i månaden.
Vid behov ansöks om kortare tvättintervall.
Övrig service omfattar bl a praktisk hjälp med hemmets skötsel, tvätt inköp,
bank och postärende.
Personlig omvårdnad:
Med personlig omvårdnad avses insatser som behövs för att tillgodose
brukarens fysiska, psykiska och sociala behov, personliga hygien m m.
Service- och omvårdnadsinsatser framgår i sin helhet i biståndsbeslutet.
Personlig omvårdnad omfattar delegerade insatser med stöd av hälso- och
sjukvårdslagen (HSL insatser)
Sid 7. Rad 6 och 7 ändras till: Service- och omvårdnadsinsatser ska utföras
alla dagar (måndag-söndag mellan kl 07.00-22.00).
Sid 8. Ersättning för övriga insatser. Rad 7 stryks.
Sid 8. Kategoribenämning stryks. Städ och tvätt skriv in under service.
Sid 10. Ersättning för övriga insatser. Rad 7 stryks.
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Sid 10 Kategori, ersättningsnivåer samt belopp stryks i
förfrågningsunderlaget och ersätts med texten ”Ersättningsnivåer i 2015- års
nivå.
Kategori, service- och omvårdnad ersätts med 406 kronor i timmen.
Beloppet angivet i SEK.
Sid 11. Övrig information. 1-4 stycket stryks i förfrågningsunderlaget.
Ersätts med text ”Inom ramen för det kapacitetstak som avtalats i kontraktet
kan leverantören inte tacka nej till nya uppdrag.
Johnny Håkansson (S) yrkar på återremiss till äldreförvaltningen.
Propositionsordning 1
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller om det ska återemitteras och finner att äldrenämnden
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst för återremiss i enlighet med Johnny Håkanssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat 1
Ja

Justerandes sign

Sune Håkansson (RP)

x

Anders Lund (M)

x

Ingrid Carlsson (M)

x

Susanne Petersson (C)

x

Nej

Bo Johansson (S)

x

Annette Rydell (S)

x

Johnny Håkansson (S)

x

Sylvia Edwinsson (MP)

x

Ylva Olsson (SD)

x

Laila Andersson (FP)

x
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Agnetha Wildros (S)

x

Börje Johansson (S)

x

Sandra Bergkvist (SD)

x

Med omröstningsresultatet sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster beslutar
äldrenämnden att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på eget och Anders
Lunds (M) yrkande om bifall till förslag till beslut och Bo Johanssons (S)
ändrings- och tilläggsförslag och finner att äldrenämnden beslutar att bifalla
yrkandet om bifall till utredarens förslag till beslut.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för
Nej-röst för återremiss i enlighet med Bo Johanssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat 2
Ja
Sune Håkansson (RP)

x

Anders Lund (M)

x

Ingrid Carlsson (M)

x

Susanne Petersson (C)

x

Bo Johansson (S)

x

Annette Rydell (S)

x

Johnny Håkansson (S)

x

Sylvia Edwinsson (MP)

x

Ylva Olsson (SD)

x

Laila Andersson (FP)

x

Agnetha Wildros (S)

x

Börje Johansson (S)

x

Sandra Bergkvist (SD)

Justerandes sign

Nej

x
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Med omröstningsresultatet sju (7) ja-röter mot sex (6) nej-röster beslutar
äldrenämnden bifalla ordförandens och Anders Lunds (M) yrkade om bifall
till utredarens förslag till beslut

Beslut
Äldrenämnden beslutar godkänna av utredaren utarbetat förslag till svar på
frågeställning i återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Bo Johansson (S), Anette Rydell (S), Agnetha Wildros (S), Johnny
Håkansson (S), Sylvia Edwinsson (MP) samt Börje Johansson (S) reserverar
sig mot beslutet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 74

Dnr 2015-000032 730

LOV-arbetet. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem
inom hemtjänst i Ronneby kommun
Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade 2015-04-20 att återremittera ärendet om
förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby
kommun. Nytt bearbetat förslag daterat 150507 föreligger.
Förslag till beslut
Äldrenämnden godkänner utredarens förslag till förfrågningsunderlag daterat
15-05-07.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Anders
Lund (M), Bo Johansson (S), Johnny Håkansson (S), Ylva Olsson (SD),
Sylvia Edwinsson (MP), Anette Rydell (S), Susanne Petersson (C) samt
tjänstgörande ersättare Laila Andersson (FP).
Yrkanden
Ledamot Bo Johansson (S) yrkar skriftligen på ändrings- och
tilläggsyrkanden enligt följande:
Sid 2. Textmassa 2.1.5 Geografiskt etableringsområde tas bort från
förfrågningsunderlaget.
Sid 3. Tilläggsyrkande. Livsmedelsverkets anvisningar.
Sid 8. 1.3.1 Allmänt. Text i rad 3 och 4 ”i av leverantören angivet
geografiskt område” tas bort från förfrågningsunderlaget.
Sid 8. Ändringsyrkande. Beslut om bistånd. Rad 1-3 kvarstår i
förfrågningsunderlaget. Resterande text under rubrik 1.3.2 tas bort från
förfrågningsunderlaget.
Sid 8. Ändringsyrkande. 1.3.3 Utförande av hemtjänst. Utförande av
hemtjänst som omfattas av valfrihetssystemet är service och personlig
omvårdnad. Rad 1 – 11 tas bort från förfrågningsunderlaget.
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Sid 10. Ändringsyrkande 1.4.1 Ansökans utformning. Rad 8, 9 och 13 tas
bort från förfrågningsunderlaget.
Sid 11. Ändringsyrkande 2.1.2 Skyldighet att ta emot uppdrag. I rad 2 tas
texten ”geografiska etableringsområdet och det” bort från
förfrågningsunderlaget.
Sid 13. Ändringsyrkande 2.1.5 Geografiskt etableringsområde. Text tas bort
från förfrågningsunderlaget.
Sid 18. Tilläggsyrkande, Livsmedelsverkets anvisningar läggs till
förfrågningsunderlaget.
Sid 21. Tilläggsyrkande 2.4.9 Dokumentation och förvaring av handlingar.
Efter första stycket infogas texten ”Leverantören ska dokumentera avvikelser
från gynnande biståndsbeslut samt när verkställighet vid senare tillfälle
genomförts”.
Sid 23. Ändringsyrkande 2.5.1 Organisation och kompetens. Rad 7 – 13
utgår ur förfrågningsunderlaget och ersätts med text ”Verksamhetsansvarig
för service- och personlig omvårdnad. Leverantör som åtar sig uppdraget
som omfattar service- och personlig omvårdnad ska ha en
verksamhetsansvarig med högskolekompetens inom vård- och omsorg. Den
ansvarige ska kunna tillämpa socialtjänstlagen med tillhörande författningar.
Sid 24. Ändringsyrkande. Rubrikerna Hemtjänstpersonal – allmänna krav,
Hemtjänstpersonal som utför service och Hemtjänstpersonal som utför
personlig omvårdnad tas bort från förfrågningsunderlaget och ersätts med
text ” Hemtjänstpersonal – allmänna krav. Personal som ska utföra uppdrag
ska ha kompetens som undersköterska, efter att ha genomgått
omvårdnadsprogrammet med godkänt resultat eller ha motsvarande
utbildning som godkänts av kommunen, eller genomgått eftergymnasial
vård- och omsorgsutbildning.
Personalen ska ha förmåga att:
planera och utföra hemtjänstuppgifter inklusive personlig omvårdnad samt
utvärdera den egna arbetsinsatsen, använda teknisk utrustning och tekniska
hjälpmedel samt använda informationsteknik för information,
kommunikation och dokumentation
kommunicera och arbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från
den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till
biståndsbedömning eller vårdplanering.
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Sid 25, 26 Ändringsyrkande 2.5.6 Sociala och etiska krav. Rad 4 – 7 med
text ”På begäran av kommunen ska ------------------------------- tas bort från
förfrågningsunderlaget och ersätts med texten, Bevis om ovan nämnda
kollektivavtal har tecknats ska av leverantören överlämnas senast i samband
med kontraktstecknandet.
Sid 28. 5.5 Allmänhetens rätt till insyn. Tilläggsyrkande, vad detta innebär
skrivs in i förfrågningsunderlaget. Ny lagstiftning gäller från 1/1 2015.
Sid 31. 6.2.4 Mervärdesskatt. Text tas bort från förfrågningsunderlag.
Sid 36. 8 Bilageförteckning. Bilaga ”Hantering av privata medel ” tillförs
förfrågningsunderlaget.
Bo Johansson kompletterar det skriftliga yrkandet med att han även yrkar att
under 1.3.1. ska geografiskt område bort.

Ledamot Johnny Håkansson (S) yrkar på återremiss till september 2015.

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till utredarens förslag med
följande ändringar och tillägg:
Utdelat förslag till Information om Ronneby kommun ersätter befintligt
avsnitt i förfrågningsunderlaget.
5.3 Verksamhetsuppföljning enligt utdelat förslag.
Sid. 8. Förfrågningsunderlaget ändras till ansökan.
2.4.9 Dokumentation och förvaring av handlingar. Efter första stycket
infogas texten ”Leverantören skall dokumentera avvikelser från gynnande
biståndsbeslut samt när verkställighet vid senare tillfälle genomförts.”
Bilageförteckningen: bilagan ”Hantering av privata medel” tillförs
förfrågningsunderlaget.
Sedvanliga redaktionella ändringar får göras, exempelvis vad gäller
numreringar och stavfel.
Ledamot Anders Lund (M) yrkar i första hand bifall till Sune Håkanssons
yrkande men i fall det beslutas om återremiss att återremissen ska till
arbetsutskottet för att tillsammans med utredaren gå igenom
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förfrågningsunderlaget och de yrkanden som lagts idag och vid tidigare
sammanträden.

Propositionsordning 1
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller om det ska återemitteras och finner att äldrenämnden
beslutar att ärendet ska återremitteras.
Propositionsordning 2
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Johnny Håkanssons
(S) yrkande om återremiss till september 2015 och Anders Lunds (M) yrkade
om återremiss till arbetsutskottet och finner att äldrenämnden beslutar att
bifalla Anders Lunds (S) yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för Anders Lunds (M) yrkande
Nej-röst för Johnny Håkanssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ja

Justerandes sign

Sune Håkansson (RP)

x

Anders Lund (M)

x

Ingrid Carlsson (M)

x

Susanne Petersson (C)

x

Nej

Bo Johansson (S)

x

Annette Rydell (S)

x

Johnny Håkansson (S)

x

Sylvia Edwinsson (MP)

x

Ylva Olsson (SD)

x

Laila Andersson (FP)

x

Agnetha Wildros (S)

x

Börje Johansson (S)

x
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Sandra Bergkvist (SD)

x

Med omröstningsresultatet sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster beslutar
äldrenämnden att bifalla Anders Lunds (M) yrkande.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att återremittera förfrågningsunderlaget till
arbetsutskottet för att tillsammans med utredaren gå igenom
förfrågningsunderlaget och de yrkanden som lagts idag och vid tidigare
sammanträden.
_______________
Exp:
Josef Mösenbacher
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§ 75

Dnr 2015-000096 730

Tertial 1/2015.
Sammanfattning
Äldrenämnden har erhållit uppföljningsrapport samt redovisning på
aktivitets- och objektsnivå.
Ekonom Eva Robertsson och förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
föredrar ärendet.
Prognosen visar ett underskott om drygt 1 miljon kronor.
Förslag till beslut
Äldrenämnden noterar med godkännande redovisningen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Anette
Rydell (S), Bo Johansson (S), Ylva Olsson (SD, Johnny Håkansson (S),
tjänstgörande ersättarna Agnetha Wildros (S) och Laila Andersson FP).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar med instämmande av Bo Johansson
(S) att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att nå
bokslutsresultatet +-0.
Bo Johansson (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att analysera
timkostnadsutvecklingen för hemtjänsten de senaste ca 5 åren.
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att ett sådant uppdra kompletteras
med kostnad per plats i särskilt boende.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera och godkänna redovisningen till
protokollet.
Äldreförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att nå
bokslutsresultatet +- 0
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Ädreförvaltningen får i uppdrag att analysera timkostnadsutvecklingen för
hemtjänsten samt kostnaden per plats på särskilt boende de senaste ca 5 åren.
________________
Exp:
Torill Skaar Magnusson
Eva Robertsson
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§ 76

Dnr 2015-000011 730

Budget 2016-2017, plan 2018-2019.
Sammanfattning
Arbetsmaterial till budget 2016-2017, plan 2018-2019 föredars av Torill
Skaar Magnusson samt Eva Robertsson.
Förslag till beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet.
Äldreförvaltningen skall i juni 2015 presentera förslag till beslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo
Johansson (S), Ylva Olsson (SD) samt Johnny Håkansson (S).
Beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet.
Äldreförvaltningen skall i juni 2015 presentera förslag till beslut.
________________
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§ 77

Dnr 2014-000008 730

Samverkansprojekt mellan ungdomar och äldre.
Utvecklingssamordnare Elisabet Backström lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Motionärens intentioner med samverkasnprojektet var att tillgodose de äldres
behov av sociala aktiviteter och samtidigt introducera ungdomar i
äldreomsorgens verksamhet. Medel för ersättning till ungdomarna skulle
sökas hos Europeiska socialfonden.
Europeiska socialfonden kan bevilja ekonomisk ersättning för uppdrag som
exempelvis projektledare inom ett projekt som det föreslagna. Det som
kommer att vara den största kostnaden inom projektet (se beräkning i
underlag) är för ungdomarnas arbetstid. Denna ersättning ingår inte inom
ramen för Europeiska socalfonden. Därför behövs medel tillskjutas för detta
från Äldrnämnden.
I rådanande budgetläge anses inte dessa medel vara tillgängliga.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att inte arbeta vidare med det föreslagna
samverkansprojektet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Ylva Olsson (SD) samt tjänstgörande ersättare
Laila Andersson (FP).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att inte arbeta vidare med det föreslagna
samverkansprojektet.
________________
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§ 78

Dnr 2015-000099 730

Pegasus - parcykel.
Utvecklingssamordnare Elisabet Backström lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
För att öka möjligheterna till utevistelse och sociala aktiviteter för vårdtagare
vill äldreförvaltningen köpa in parcykeln Pegasus. Genom denna parcykel
kan vårdtagare med svårigheter att röra sig få en upplevelse av stad och land.
Cykeln ger möjlighet till samvaro, träning och upplevelse. Den är utrustad
med batteridriven motor för att förenkla transporten av två personer. Pegasus
skulle kunna bidra till en kvalitetsåtgärd i den dagliga verksamheten.
Kostnaden för Pegasuscykeln är 72.000 kr exkl. moms. Kostnaden för detta
föreslås ligga på kontot för volym- kvalité- och förbättringsarbete.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att godkänna inköp av parcykeln Pegasus.
Kostnaderna på 72.000 kr exkl. moms tas från kontot för volym- kvalité- och
förbättringsarbete.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Anette
Rydell (S) samt Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att godkänna inköp av parcykeln Pegasus.
Kostnaderna på 72.000 kr exkl. moms tas från kontot för volym-, kvalitéoch förbättringsarbete.
________________
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§ 79

Dnr 2015-000098 730

Nästa trygghetsboende - remiss till Kommunala
pensionärsrådet, KPR.
Sammanfattning
Kommunens trygghetsboenden är efterfrågade. Snart är Espedalens färdigt
och uthyrt. På Backen finns efterfrågan trots låg marknadsföring. Hammelins
väg har kö. Björkliden har balans.
Den ökade efterfrågan på villor i vår kommun borde medföra att äldre
personer, som tidigare avvaktat med att sälja med hänvisning till alltför låga
priser, nu försöker sälja. Ett relevant alternativ för dessa personer är då
möjligtvis trygghetsboende.
Fler lägenheter i trygghetsboende borde behövas på flera platser inom
Ronneby kommun för att möta ökad efterfrågan. För att inflyttning i dessa
ska kunna ske under 2016 måste Äldrenämnden uttala sig om detta innan
sommaren 2015. Utifrån detta behöver en rangordning göras för vilka platser
i kommunen som kan vara lämpliga för trygghetsboende.
Det kommunala pensionärsrådet ombeds uttala sig om denna rangordning.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att efterfråga Kommunala Pensionärsrådets förslag
om var lägenheter för trygghetsboenden bör placeras i ”nästa omgång”.
Förslaget bör presenteras vid Äldrenämndens möte i juni 2015.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamoten Bo Johansson
(S) samt tjänstgörande ersättare Laila Andersson (FP).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att efterfråga Kommunala Pensionärsrådets förslag
om var lägenheter för trygghetsboenden bör placeras i ”nästa omgång”.
Förslaget bör presenteras vid Äldrenämndens möte i juni 2015.
________________
Exp: Kommunala Pensionärsrådet
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§ 80

Dnr 2015-000097 730

Trygg integration.
Sammanfattning
Ronneby kommun står inför utmaningen att fler i framtiden kommer att
behöva mer hjälp men personalresurserna blir mindre.
Samtidigt är det en stor inflyttning till kommunen av utlandsfödda. Dessa
personer måste få möjlighet till integration i samhället för att känna
delaktighet och möjlighet till självständighet och försörjning.
För att lösa bägge dessa utmaningar kan ett samverkansprojekt med
Arbetsförmedlingen, Utbildningsförvaltningen och Äldreförvaltningen vara
en möjlighet. Diskussioner har redan förts mellan dessa parter och en modell
för samverkan har tagits fram.
Modellen vill Äldreförvaltningen benämna Trygg integration.
Modellen går ut på att informera, introducera och utbilda utlandsfödda
personer i undersköterskeyrket under en period på 2,5 år. Samtidigt läser
personerna svenska.
Modellens olika delar:
Vägledning och information
Urval inför orienteringskursen
Orienteringskurs/yrkessvenska
Urval/rekrytering
Projekt/utbildning
Det som blir viktigt i processen är urvalet av elever som får ta del av
satsningen. Det ska vara de som har ett intresse och ett engagemang för att
arbeta inom vården som får möjlighet att utbilda sig. När utbildningen
genomförts är de garanterade en anställning inom Äldreförvaltningen.
Antalet elever beräknas bli 20 stycken.
En preliminär start för utbildningen beräknas till september 2015.
Samverkansparterna står för ansvaret för olika delar i processen. Likaså blir
finansieringen uppdelad.
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Finansieringen utifrån Äldreförvaltningens del kommer att vara
utbildningskostnaden, lärartjänsten samt tid avsatt för elevhandledning.
Detta beräknas till ca två miljoner, brutto, på två år. Rent tekniskt måste
lärartjänsten organiseras inom Äldreförvaltningen av olika anledningar.
En utveckling av modellen kan tänkas vara applicerbar på andra områden,
där arbetskraftsbehovet möter behovet av utbildning och arbetsplats,
exempelvis arbetslösa ungdomar.
Frågan i sin helhet är av principiell betydelse för kommunen. Detta är ett nytt
sätt att arbeta med både integration, utbildning och rekrytering. Därför
behöver frågan hanteras i högre instanser.
Äldreförvaltningen har inte medel att hantera dessa kostnader inom befintlig
budgetram. Därför behöver medel äskas från Kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
- Äldrenämnden föreslås besluta att ge i uppdrag åt Äldreförvaltningen
att återkomma med samverkansprojektet Trygg integration och då
presentera:
-

Hur ska utbildningsgarantin utformas; är den nödvändig?

-

Finansieringsplan, vilken blir kostnadsfördelningen mellan
Äldreförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och
Arbetsförmedlingen?

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Ylva Olsson
(SD), Bo Johansson (S), Anette Rydell (S), Johnny Håkansson (S), Susanne
Petersson (C) samt tjänstgörande ersättarna Laila Andersson (FP) och
Agnetha Wildros (S).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att äldreförvaltningen får i uppdrag
att återkomma med förslag till utbildningsprogram för olika grupper i syfte
att säkerställa framtida personalbehov. Samarbete ska ske med
utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.
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Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma
med förslag till utbildningsprogram för olika grupper i syfte att säkerställa
framtida personalbehov. Samarbete ska ske med utbildningsförvaltningen
och Arbetsförmedlingen.
________________
Exp:
Elisabeth Backström
Torill Skaar Magnusson
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§ 81

Dnr 2015-000013 730

Aktuellt i verksamheten.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för aktuellt i verksamheten.
-

Semestervikarier, sommarplaneringen är i det närmaste klar men som
vanligt är det såbart.

-

Arbetsmiljöverket kommer att göra inspektion av enhetschefernas
arbetsmiljö i hela Sverige.

-

Backen, fem tomma platser och ingen kö. Tre lägenheter är uthyrda
som trygghetsboende.

-

Det är avtackning för Inga-Lill Gliveson 28/5.

Beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet.
________________
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§ 82

Dnr 2015-000014 730

Information om kurser, konferenser m.m.
Sammanfattning
Ordförande Sune Håkansson (SD) informerar om att samtliga ledamöter i
nämnden inbjuds att delta på Äldreomsorgsdagarna 15-16 oktober på
Älvsjömässan. Anmälan till Kristina Bejmar senast 25 maj.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera inbjudan till protokollet.
________________
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§ 83

Dnr 2015-000015 730

Skrivelser, cirkulär m.m.
Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m.
a) Från Kommunfullmäktige § 88/2015 Anhållan om entledigande från
uppdrag som ersättare i Äldrenämnden. Therese Åberg (M), samt
nyval.
b) Från Kommunfullmäktige § 98/2015 Årsredovisning 2014 för
Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet.
c) Protokoll 2015-04-08 från Äldrenämndens samverkansgrupp.
d) Från Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 15:14
Vårproposition och vårändringsbudgeten för år 2015
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
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§ 84

Dnr 2015-000016 730

Delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Rapporter i personalärenden
Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
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§ 85

Dnr 2015-000017 730

Övriga frågor.

Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP) och ledamot Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ylva Olsson (SD) yrkar att äldreförvaltningen ska få i uppdrag att utifrån
olika scenarier redovisa ekonomiska konsekvenser av införande av LOV.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att äldreförvaltningen får i uppdrag att utifrån olika
scenarier redovisa ekonomiska konsekvenser av införandet av LOV.
________________
Exp:
Torill Skaar Magnusson
Eva Robertsson
Josef Mösenbacher
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