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Sammanträdesdatum

2015-06-17

Âldrenämnden
Plats 00h

Hobysalen,

tid

kl.

09:00-17.30

Ledamöter

Beslutande

Se

särskild förteckning

Ersättare

Se

Se särskild

Övriga närvarande

Justeringens plats och

särskild förteckning

förteckning

Stadshuset 2015-06-25

tid

./

Underskrifter

q

Sekreterare

8:00

kl.

W

/

"

Paragrafer

Berat Meholli
Ordförande

'

Sune Håkansson
J us t erare

g"
.

_

l

o

/

i

hansson

ANSLAGIBEVIS
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits

Beslutsinstans

Âldrenämnden

Sammanträdesdatum

2015-06-1 7

Datum dâ anslaget sätts upp

2015-06-25

Datum då anslaget tas ned

2015-07-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, kommunledningsförvaltningen

genom

Underskrift

Berat Meholli

Justerandes sign

ii

Utdragsbestyrkande

anslag.

86-104

~KOMMUN
j”

RONNEBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015—06—1 7

Âldrenämnden

Närvarolista
Beslutande

Sune Håkansson

Ledamöter

(RP),

Ordförande
Anders Lund (M), 1:e vice
ordförande

Bo Johansson

§§ 90-104

(S), 2:e vice

ordförande
ingrid Carlsson (M)
Susanne Petersson (C)

Johannes Chen (KD)
Annette Rydell (S)

§§ 90-104

Monika Lindqvist (S)
Johnny Håkansson (S)

Ally Karlsson (V)

Sylvia

Edwinsson (MP)

Ylva Olsson (SD)

Tomas Lund (SD)
Tjänstgörande ersättare

Andersson (FP)
Rickard Evaldsson (M)

§§ 86-89
§§ 86-89

Ulla Samuelsson (C)
Monia Svensson (RP)
Christer Åkersson (S)
Lindis Ohlsson (S)
Agnetha Wildros (S)
Börje Johansson (S)

§§ 86-89

Laila

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Skaar Magnusson
Eva Robertsson
Mats Du-Bar
Karin Svensson

Torill

Britt

§§
§§
§§
§§
§§
§§

- Marie Karlsson

Eva Bladh
Josef Mösenbacher

Elisabeth Backström

Juster :des sign

~

~

.%‘wW///*7’

Utdragsbestyrkande

l

9o
91

92
92
93-100
97-99

Sida
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Äldrenämnden

Ârendelista

§86
§87

Dnr 2015-000094 730
Val avjusteringsperson och ôppnande av môtet ...............................................
Dnr 2015-000013 730

..

Aktuellt

..

4

verksamheten ..................................................................................... 5
2015-000031
Dnr
730
§88
Anslagsförbrukning 2015 .................................................................................. .. 6
§89 Dnr 2015-000011 730
Budget 2016-2017, plan 2018-2019 .................................................................. .. 7
§9o Dnr 2014-000013 730
Långsiktig boendeplanering äldreförvaltningen ............................................. .. 12
§91 Dnr 2015-000112 73
Detaljplan Kilen samråd .................................................................................. 13
§92 Dnr 2013-000193 730
Internkontrollplan 2014. .................................................................................. .. 14
§93 Dnr 2015-000032 730
Förfrägningsunderlag LOV- äterremitterat ärende ........................................... 16
Dnr
2951
§94
Svar pä yrkanden från Ylva Olsson (SD) § 85 ................................................. .. 18
§95 Dnr 2952
LOV, svar pä äterremiss ................................................................................. 19
§96 Dnr 2950
LOV, förslag till geografiska områden ............................................................. ._20
§97 Dnr 2015-000121 739
Korttidsboende ................................................................................................ ._22
§98 Dnr 2015-000090 730
Motion från Sverigedemokraterna om valfrihet när det gäller delade
turer Ronneby kommun, äldreomsorgen. ...................................................... .. 24
§99 Dnr 2015-000120 027
Kompetensförsörjning ..................................................................................... ._26
5100 Dnr 2015-000098 730
Nästa trygghetsboende - remiss till Kommunala pensionärsrådet,
i

i

..

..

..

i

KPR.

...............................................................................................................

5101 Dnr 2015-000014 730
Information

om kurser,

5102 Dnr 2015-000015 730
Skrivelser, cirkulär

konferenser

._27

m.m ......................................................... 28
..

m.m ................................................................................... ._29

5103 Dnr 2015-000016 730

Delegationsbeslut ........................................................................................... .. 30
§104 Dnr 2015-000017 730
Ovriga frågor ................................................................................................... .. 31
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Âldrenämnden

Dnr 2015-000094 730

§ 86

Val av justeringsperson och

ôppnande av môtet

Bo Johansson (S) utses att justera dagens protokoll.

Justera des sign
'

I?) WW
-

~

Ë

_

_

l

Utdragsbestyrkande

l

Í
Í

4(31)

3"

?i

~

."'¿—-""'.'_..a'—"."—

RONNEBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2015-06-17

Âldrenämnden

Dnr 2015-000013 730

§ 87

Aktuellt

verksamheten

i

Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar

nämnden om:

o

Lediga lägenheter på Backen

o

Kôsituation rörande demensboende

o

Särskildboende och rätten

o

Blekingetrañken och bärhj älp

o

Utvärdering av nedlagd avdelning

o

Bemanning under sommarn

o

Digitala larm

medboende

till

Deltar debatten
i

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo
Johansson (S), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Monia Svensson (RP).
I

Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar notera informationen till protokollet
samt uppdra förvaltningschefen att presentera ett underlag om vad det kostar
att omvandla 8 platser till demensboende.

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)

och finner bifall

för

detsamma.

Beslut
Äldrenämnden beslutar

notera informationen

o

uppdra förvaltningschefen
att

proposition på framfört yrkande

att:

o

kostar

ställer

omvandla

till

protokollet
att

8 platser

presentera

ett

underlag om vad det

demenshoende

till

Exp: Förvaltningschefen

r

i??

i

W

Utdragsbestyrkande

i

i

Sida
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KOMMUN

2015-06-17

Äldrenämnden

Dnr 2015-000031 730

§ 88

Anslagsförbrukning 2015
Deltar debatten
i

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna
Johansson (S), Ylva Olsson (SD), Sylvia Edwinsson (MP) samt
tjänstgörande ersättare Laila Andersson (FP).
I

Bo

Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar notera informationen

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)
och finner bifall

för

detsamma.

ställer

?vi Ma

till

protokollet.

Utdragsbestyrkande

i

protokollet.

proposition på framfört yrkande

Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen

i

till

Sida

6(31)
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Äldrenämnden

Dnr 2015-000011 730

§ 89

Budget 2016-2017, plan 2018-2019.
Fërslag tiII beslut
Âldrenämnden antar Äldreförvaltningens

förslag

201 8 -20 1 9.

till

budget 2016-2017, Plan

Deltar debatten
i

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamôterna Ylva Olsson
(SD), Bo Johansson (S), Tomas Lund (SD), Annette Rydell (S), Jonny
Håkansson (S), tjänstgörande ersättare Laila Andersson (FP), ersättarna
Agnetha Wildros (S), Monia Svensson (RP) samt Börje Johansson (S).
I

Yrkanden
Ledamot Bo Johansson (S) yrkar enligt följande:
Väsentliga budgetdispositioner inom

ram 2016 och 2017

Disposition

2016

201 7

Planbelopp

339485

339540

92

— 344

18

604

— 50

—

65

123

50

50

Ökade intäkter

— 100

— 300

Utökning av Trygg

107

107

Betalningsansvar

— 200

— 200

Minskad intäkt

350

350

Hyresintäkter 2.5

%

Hyreskostnader 2.5
statsbidrag

moms

Städkostnader 2.2

Minskade

%

%

intäkter

101

flykting

hemtj éinstavgifter

hemgång sem. Vik

tekniska hjälpmedel

F“

1%»

I

w

Utdragsbestyrkande

1

Sida
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2015-06-17

Äldrenämnden

Tekniska hj älpmedel

l3

Inkontinensartiklar

510

552

Omvandling Backen

— 1539

— 1539

100

100

Ökade larmkostnader

229

3l8

Besparing övriga
kostnader

0

0

Lagen om Valfrihet

- 1000

— 1000

339485

339540

utôkat behov

till

trygghetsboende

Drift

nya bilar och

68

13

sjukvårdsmaterial

införs

50

ej

Summa budgetram

Ãskande om utökad budgetram
Áskande

20] 6

20] 7

Ombyggnad av Ålycke,

1000

1000

Personal till Älycke,
två nya lägenheter

630

630

Personalkostnad
hemtjänst, volym,
kvalitet, arbetsmiljö

3000

4500

Personal, SB, utökning

1874

1874

Enhetschefer

1838

1838

2000

2000

500

500

Ny

1000

2000

Teknisktjänst, e- hälsa
och teknik

620

620

hyra

0.60

Personal

BPSD

Nya Hygienkrav,

Soc.

Styr. 1/1

betalningsansvarslag

Biståndshandläggare

Justerandes sign

~

.il

lâewW/til

562

Utdragsbestyrkande

Sida
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~

Âldrenämnden

Driftkostnader,
investeringsplan

Kapitalko stnader,
investeringsplan

Nya bemanningsregler

Summa

12462

Ordförande Sune Håkansson yrkar bifall
8,

(se bilaga l)

med följande tillägg:

15524

till

grundförslaget, sidorna 2-5 samt

l.

Antalet budgeterade hemtj änsttimmar anger till 315 000 (s.2)

2.

Ombyggnaden

3.

pga ökat antal platser,
m.m. Därtill kommer hyreskostnaden, ca 700 tkr (s.5)
för

Ålycke kostar 862

tkr/ år,

Omvandling från traditionellt boende till demensplatser, 1000

tkr/ år

(s.5)
4.

Ett rörligt natt-team, att

användas där det bäst behövs, 2000

tkr/ år

(s.5)
5.

Lindebo, nybyggnad, kompletteras

6.

Ersättning av Parkdala anger

7.

8.

Trygghetsboende år 2018 torde ge årliga kostnader på kringvrid 842
tkr, liksom trygghetsboendet 2022

På pekas att de äskade investeringarna för inventarier är 3000 tkr
under 2016, 2000 tkr under 2017

Förslaget innebär en utökad budgetram
ll 813 tkr för år 2017.

~

5)

till år 2025. Liknande kalkyl för
Lindebo, s:5 (enligt Bo Johanssons (S) förslag).
Påpekas att nya hygienkrav Soc. Styr. l/ 1, ny betalningsansvarslag
samt nya bemanningsregler kan komma att ge ökade kostnader
(nämnda i Bo Johanssons (S) förslag)

Summering

Justerandes sign

med förevisad kalkyl (s.

W3471/V

med 9066 tkr för år 2016 samt

Utdragsbestyrkande

Sida

9(31)
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Âldrenämnden

Ledamot Bo Johansson (S) yrkar bifall till punkt
Håkanssons (RP) yrkande, i övrigt avslag.

3

och 4 i ordförande Sune

Ledamot Annette Rydell (S) yrkar, med instämmande av ordförande Sune
Håkansson (RP), att äldrenämnden påpekar fördelarna med förebyggande
insatser.

Ledamot Ylva Olsson (SD) yrkar att 300 OOO
äldre

i

ordinärt boende.

SEK tillförs till aktiviteter för

Propositionsordning 1
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer eget yrkande mot Bo Johanssons
(S) yrkande och finner att Aldrenåmnden bifaller ordförande Sune

Håkanssons (RP) yrkande.

Omröstnings begärs. Äldrenåmnden beslutar godkänna följande beslutsgång:
Ja — rôst för ordförande Sune Håkanssons (RP) yrkande
Nej — rôst för Bo Johanssons (S) yrkande

Omröstningsresultat
Äldrenämnden beslutar bifalla ordförande Sune Håkanssons (RP) yrkande
med 7 ja-röster mot 6 nej-röster.

Ledamot

Ja

Nej

Sune Håkansson (RP)
Rickard Evaldsson (M)
Ingrid Carlsson

(M)

><><><><1><

Susanne Petersson (C)
Laila Andersson (FP)

Bo Johansson (S)
Annette Rydell (S)

Monika Lindqvist

(S)

Jonny Håkansson

(S)

Sylvia Edwinsson

(MP)

><><><$><><><

Ally Karlsson (V)

Ylva Olsson (SD)

Tomas Lund (SD)

Justera

es sign

1%!

><

X

Utdragsbestyrkande

l

I
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2015-06-17

Âldrenämnden

Propositionsordning 2
Ordförande Sune Håkansson (RP)

ställer proposition

yrkande och finner bifall för detsamma.

på Ylva Olssons (SD)

Bo Johansson (S) avstår från att rösta.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att godkänna grundförslaget med följ ande tillägg:
1.

2.

3.

Antalet budgeterade hemtj änsttimmar anger till 3 l 5 000 (s.2)

Ombyggnaden för Ålycke kostar 862 tkr/är, pga ökat antal platser,
Därtill kommer hyreskostnaden, ca 700 tkr (s.5)

m.m.

Omvandling

från traditionellt

boende

till

demensplatser, 1000 tkr/ är

(s.5)
4.

Ett rörligt natt-team, att användas där det bäst behövs,

2000

tkr/år

(s.5)
5.

Lindebo, nybyggnad, kompletteras

6.

Ersättning av Parkdala anger

med förevisad kalkyl (s.

år 2025.

till

5)

Liknande kalkyl för

Lindebo,
Bo Johanssons (S) förslag).
Påpekas att nya hygienkrav Soc. Styr. 1/1, ny betalningsansvarslag
samt nya bemanningsregler kan komma att ge ökade kostnader
(nämnda i Bo Johanssons (S) förslag)
s:5 (enligt

7.

Trygghetsboende år 2018 torde ge årliga kostnader på kringvrid 842
liksom trygghetsboendet 2022

tkr,
8.

På pekas

de äskade investeringarna för inventarier är 3000 tkr
under 2016, 2000 tkr under 2017
att

9.

Äldrenämnden påpekar fördelarna med förebyggande

insatser

10.

300 000

SEK tillförs till aktiviteter för äldre

boende

Summering

Förslaget innebär en utökad budgetram
813 tkr för år 2017.

i

ordinärt

med 9366 tkr för år 2016 samt

Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig till
för eget yrkande.

förmån

sign

1» M

Utdragsbestyrkande

I

V

ll

Sida
1 1
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Äldrenämnden

Dnr 2014-000013 730

§ 90

Långsiktig boendeplanering

i

äldreförvaltningen

Sammanfattning

Mats Du-Bar informerar nämnden om långsiktig boendeplanering

i

äldreförvaltningen.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamôterna Bo
Johansson (S), Ylva Olsson (SD), Anders Lund (M), Sylvia Edwinsson
(MP), ersättarna Monia Svensson (RP) samt Laila Andersson (RP).
I

Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar notera informationen

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)
och finner bifall för detsamma.

ställer proposition

i

}‘?u/2)

WW

Utdragsbestyrkande

l

protokollet.

på framfört yrkande

Beslut
Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet.

Justerandes sign

till

Sida
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Âldrenämnden

Dnr 2015—0O0112 73

§ 91

Detaljplan Kilen

samrâd

Sammanfattning
Kilen är ett omrâde i Ronneby som planeras omvandlas från industriområde
till en hållbar stadsdel för bebyggelse med bostäder, företag, skolor mm.
Detaljplanen är framarbetat utifrån ett koncept om ett hållbart samhälle,
Cradle to Cradle.
Detaljplanen är ute på samråd

i

förvaltningarna

inom kommunen.

Äldreförvaltningen ställer sig bakom planen. Dock vill förvaltningen påpeka
vikten av att ta hänsyn till tillgänglighet för rörelsehindrade i vidare arbete.
Detta innefattar byggnaders utföranden och rekreationsområden. Viktigt vid
utforrnandet av rekreationsornråde är anpassade sittplatser för vila samt väl
belysta gångvägar.

Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar

att ställa sig

bakom programmet

Ronneby26:5, 25: 1 1,25:16 m.ﬂ., kv. Kilen.

för detaljplan för

Deltar debatten
i

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Sylvia
Edwinsson (MP), Johannes Chen (KD), Jonny Håkansson (S), Ylva Olsson
(SD), Bo Johansson (S) samt ersättare Monia Svensson (RP).

Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)
och finner bifall för detsamma.

Beslut
Äldrenämnden

ställer

beslutar att ställa sig

till

beslutsförslaget.

proposition på framfört yrkande

bakom programmet

Ronneby26:5, 25:1 1,25: 16 mil., kv. Kilen.
Exp: Miljö- och byggnadsnämnden

sign

l‘Z<‘2lW/I

Utdragsbestyrkande

för detaljplan för

Sida
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Âldrenämnden

Dnr 2013-000193 730

§ 92

lnternkontrollplan 2014.

Sammanfattning
Redovisning av intemkontroll 2104,

resultat

och uppföljning.

Kommunstyrelsen sammanträde 2015-04-07 beslutades att
Aldrenämnden ska redovisa uppföljning av väsentliga avvikelser.
\__/id

Särskild redovisning av Äldreförvaltningens internkontroll ska ske innan
utskick till Kommunstyrelsen. Redovisning av internkontroll 2014 har enligt
tidigare rutin skickats till Kommunstyrelsen.

Från och med 2012 har resultat av internkontroll redovisats i Äldrenämnden
i Kvalitetsberättelsen och Patientsäkerhetsberättelsen.

Förslag till beslut
Äldrenämnden tar informationen till protokollet.
Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna
(S), Johannes Chen (KD) samt Ylva Olsson (SD).

Johansson

Bo

Yrkanden
Bo Johansson (S) yrkar, med instämmande av Johannes Chen (KD) och Ylva
Olsson (SD),

att:

o

notera informationen

o

kommande internkontrollplan kommer till Âldrenämnden som ett

till

protokollet

enskilt ärende innan det går

o

till

avvikelser från föregående år följs
internkontrollplan

kommunstyrelsen

upp och inkluderas i kommande

Utdragsbestyrkande

Justeraêdessign

~

upp

k

l

ä
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL
2015-06-17

Âldrenämnden

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)

ställer

och finner bifall för detsamma.

proposition på framfört yrkande

Beslut
Äldrenämnden beslutar att:
o

notera informationen

o

kommande internkontrollplan kommer till Äldrenämnden som ett

till

protokollet

enskilt ärende innan det går upp

o

Exp:
Britt-

till

kommunstyrelsen

avvikelser från föregående år följs upp och inkluderas
internkontrollplan

Marie Karlsson

Eva Bladh

Justerande âign

i

Wa! W

Utdragsbestyrkande

I

I

i

kommande

Sida
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Äldrenämnden

Dnr 2015-000032 730

§ 93

Fërfrâgningsunderlag LOV- âterremitterat ärende
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar anta presenterat

förslag

till

förfrågningsunderlag.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Ylva Olsson
(SD), Bo Johansson (S) samt Anders Lund (M).
I

Yrkanden
YlVa Olsson (SD) yrkar bifall

till

beslutsförslaget.

Bo Johansson (S) yrkar följande:
o

bifall

till

av honom tidigare framförda yrkanden som

ej ställts

under

proposition vid äldrenämndens sammanträden 2015-04-20 § 69 och

2015-05-20

o

§

74

äldrenämnden

preciserar vad

till

förfrågningsunderlaget/kravspeciñkationen

som kan krävas av leverantörer under punkt 5:5,

Allmänhetens rätt till insyn enligt KL 3kap 19 a § samt hur mäl och
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare ser ut och hur de ska följ as upp, KL 3 kap 19 b ë under ny
rubrik 5.6 mål och riktlinjer för privata utförare
riktlinjer för

o

förfrågningsunderlaget/kravspeciñkationen kompletteras
på jämställdhetsplan

med kravet

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)
och finner

att

ställer framförda yrkanden mot varandra
äldrenämnden bifaller Ylva Olssons (SD) yrkande.

Omröstning begärs. Äldrenämnden beslutar anta
J a-röst för Ylva Olssons (SD) yrkande
Nej-röst för Bo Johanssons (S) yrkande

Justerandes sign

ﬂ

följ ande

Utdragsbestyrkande
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Äldrenämnden

Omröstningsresultat
Äldrenämnden beslutar bifalla Ylva Olssons (SD) yrkande med 7 ja-röster
mot 6 nej -röster

Ledamot

Nej

Sune Håkansson (RP)
Anders Lund (M)
Ingrid Carlsson

(M)

><5><$><I><><

Susanne Petersson (C)
Johannes Chen (KD)

B0 Johansson (S)
Annette Rydell (S)

Monika Lindqvist (S)
Jonny Håkansson

(S)

Sylvia Edwinsson

(MP)

Ally Karlsson (V)

Ylva Olsson (SD)

><><><><><ï><

N

Tomas Lund (SD)
Beslut
Àldrenämnden beslutar anta presenterat

förslag

till

förfrågningsunderlag.

Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet.

Exp:

Josef Mösenbacher

Justerandes

;ign
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Utdragsbestyrkande

¿“ya

Sida

17(31)

~~
í

‘A

:RON N EBY

~~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

2015-06-17

Äldrenämnden

§ 94

Dnr 2951

Svar pâ yrkanden från Ylva Olsson (SD) § 85
Sammanfattning

Om räknesnurran ”fungerar” är lagen om Valfrihet (LOV) kostnadsneutralt
mot egen Verksamhet. Detta gäller oberoende av antalet personer som Väljer
LOV.

Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar

att

anta utredaren förslag.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Ylva Olsson
(SD), Bo Johansson (S), Anders Lund (M) samt ersättare Laila Andersson

I

(FP).

Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)

och finner bifall

för

detsamma.

ställer

till

beslutsförslaget.

proposition på framfört yrkande

Beslut
Äldrenämnden beslutar att anta utredaren förslag.
Exp:
Josef Mösenbacher

Justerandes sign

%*?lW«K

Utdragsbestyrkande
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Äldrenämnden

Dnr 2952

§ 95

LOV, svar pâ âterremiss
Förslag till beslut
Âldrenämnden beslutar anta presterat fôrslag pâ âterremiss frân
ôldrenämnden 2015-04-20 §§ 68-71 samt komplettering efter
Aldrenämndens möte 2015-05-20 § 74.
Deltar debatten
i

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo
Johansson (S), Anders Lund (M), Annette Rydell (S), Ylva Olsson (SD)
samt Johannes Chen (KD).

Yrkanden
Ledamot Annette Rydell

(S) yrkar att informationen noteras till protokollet
93, dagens sammanträde.

med anledning av att frågan behandlats under §
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)

och finner bifall

för

detsamma.

ställer

proposition på framfört yrkande

Beslut
Äldrenämnden beslutar notera infonnationen

till

protokollet.

Exp:

Josef Mösenb acher

Justeran

'e

sign

~

l
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Âldrenämnden

Dnr 2950

§ 96

LOV, fôrslag

till

geografiska omrâden

Sammanfattning
Fërslag till beslut
Âldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa den av Äldrenåmndens arbetsutskotts

gjorda korrigering av tidigare föreslagna geografiska ornrådesindelningen för
externa utförare.

Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna
(S), Anders Lund (M) samt Ylva Olsson (SD).

Johansson

Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar,
(SD),

att

Aldrenämnden

Bo

med inståmmande av Ylva Olsson

beslutar fastställa geografisk områdesindelning samt

uppdelning tätort/landsbygd.

Ledamot Bo Johansson (S) yrkar avslag på Sune Håkanssons (RP) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer framförda yrkande mot varandra
och finner att Aldrenämnden bifaller ordförande Sune Håkanssons (RP)

yrkade.

Omröstning begärs. Äldrenämnden beslutar godkänna
Sune Håkanssons (RP) yrkande
Nej-röst för Bo Johanssons (S) yrkande
Ja-röst för ordförande

Justeran

s sign
"s

«Ë

?P2

.

i

W

Utdragsbestyrkande
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Äldrenämnden

Omröstningsresultat
Äldrenämnden beslutar bifalla ordförande Sune Håkanssons (RP) yrkande
med 7 ja-röster mot 6 nej -röster.

Ledamot

Ja

Nej

Sune Håkansson (RP)
Anders Lund (M)
Ingrid Carlsson

(M)

><1><><1><><

Susanne Petersson (C)
Johannes Chen (KD)

Bo Johansson (S)
Annette Rydell (S)

Monika Lindqvist (S)
Jonny Håkansson

(S)

Sylvia Edwin-sson

(MP)

><><><><><1><

Ally Karlsson (V)

Ylva Olsson (SD)

I><

Tomas Lund (SD)

><

Beslut
Äldrenämnden beslutar fastställa geografisk områdesindelning samt

uppdelning tätort/landsbygd.

Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet.

Exp:
Josef Mösenbacher

~

r

201 W

Utdragsbestyrkande

Sida
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Âldrenämnden

§97

Dnr 2015-000121 739

Korttidsboende
Sammanfattning
Korttidsboendets karaktär har genomgått en naturlig förändring de senaste
åren.
I och med Trygg hemgångs införande 2012 har antalet personer som blir
beviljade korttid för rehabilitering minskat. Trygg hemgång tar ca 100
ärenden per år. Dock behöver en del vårdtagare rehabiliteras på
korttidsboende innan hemgång kan bli aktuellt. Det kan exempelvis handla
om att vårdtagaren behöver träning i att gå från gåbord till att gå med
rullator. Trappträning kan behövas för att kunna ta sig in och ut ur sin
bostad. Den rehabilitering som sker på korttidsboendet innebär även att
behovet av vissa bostadsanpassningar minskar.

Fler och fler vill bo hemma längre, trots multisjukdomar. Anhöriga tar
genom detta ett större ansvar av vården i många fall. Hemtjänst kan hjälpa
till viss del men antalet avlastningar på korttidsboende har ökat. 2011 hade
verksamheten ll vårdtagare på avlastning och 2014 var det 27 vårdtagare.

På Höstsol har antalet platser dragits ner från 6 till 4 (2010). Höstsol är
belagt efter det behov som finns hos vårdtagarna i verksamheten. Höstsol

behöver kompletteras med ett ambulerande team som har specialkompetens
inom den palliativa vården. Arbetet med att forma detta team kommer att
startas under hösten 2015.
dagsläget finns det ett antal vårdtagare som blir kvar på korttidsplats i
väntan på särskilt boende. De är de vårdtagare som oftast har en
multisjukdom. Det kan vara rörelsehinder i kombination med en demens.
Detta gör att de har svårigheter att komma hem då omfattande
bostadsanpassningar krävs som inte går att genomföra i boendet vårdtagaren
har. Dessa vårdtagare blir oftast kvar på korttidsboendet under en längre tid
då det kan dröja att få en plats på särskilt boende.
I

Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet.
Deltar debatten
i

Ordförande Sunne Håkansson (RP).

‘¿f1

l

W

Utdragsbestyrkande

I
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Äldrenämnden

Yrkanden
Ordförande Sunne Håkansson (RP) yrkar bifall

Propositionsordning
Ordförande Sunne Håkansson (RP)
och finner bifall

Beslut
Äldrenämnden

Justerandes sign

för

detsamma.

beslutar

att ta

?ñ\m\

ställer

till

beslutsförslaget.

proposition på framfört yrkande

informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Âldrenämnden

Dnr 2015-000090 730

§ 98

Motion frán Sverigedemokraterna om valfrihet när det
gäller delade turer Ronneby kommun, äldreomsorgen.
i

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat en motion angående valfrihet när det gäller
delade turer i Ronneby Kommun.
Äldretörvaltningens Verksamhet arbetar efter årsarbetstid. Personalen lägger
önskeschema. Vanligtvis arbetar personalen 2 av 6 helger eller 2 av 5 helger.
Schemat är då lagt sa att en helg kan vara med delade turer och en helg med
enkeltur. Det är upp till varje enhet att bestämma tillsammans hur arbetet
under helgerna ska läggas upp utifrån det behov som finns i Verksamheten.
Genom detta finns det en valfrihet inom ramen för verksamheten.

Rätten

till

heltid krockar

med möjligheten att lägga önskeschema.

Vill

inom en arbetsgrupp ha heltid räcker inte alltid antalet
”huvuden” till för att täcka behovet som vårdtagarna inom enheten har. Det
är i dessa fall som delade turer blir en lösning.
flertalet anställda

Som ett exempel kan tas en enhet inom särskilt boende.

För att klara en
bemanning utan delade turer kommer personalen att behöva arbeta varannan
helg. Utöver detta skulle även 2 personer till behöva anställas. Detta skulle
innebära en årlig kostnad på calmilj on kronor.

Inom hemtjänsten

beräkna behovet av personal om delade
Hemtjänsten har en större variation av behov från

är det svårare att

turer skulle bli valfritt.

vårdtagare, vilket kan varierakraftigt

inom korta tidsintervaller.

Det som kan vara ett troligt utfall av införandet av valfrihet gällande delade
turer är att personalen får arbeta helg oftare samt att fler personal behöver
anställas för att täcka vård-och omsorgsbehovet inom verksamheten.

Förslag till beslut
Äldrenämnden anser härmed motionen vara besvarad.
Deltar debatten
i

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Ylva Olsson
(SD), Annette Rydell (S), Monika Lindqvist (S), B0 Johansson (S),
ersättarna Monia Svensson (RP), Laila Andersson (FP) samt Agnetha
I

Wildros

Justerandes sign

(S).
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Utdragsbestyrkande
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Âldrenämnden

Yrkanden

med instämmande av Ylva Olsson

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar,
(SD),

att:

o

âterremittera ärendet

o

uppdra Elisabet Backström

Ronneby kommun

att

att ta

personal

i

fram ett underlag om Vad det kostar
äldreförvaltningen jobbar Varannan

helg utan delade turer

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)

och finner bifall

för

ställer

detsamma.

proposition på framfört yrkande

Beslut
Äldrenämnden beslutar att:
o

âterremittera ärendet

o

uppdra Elisabet Backström

Ronneby kommun

att

helg utan delade turer

att ta

personal

i

fram

ett

underlag

äldreiörvaltningen jobbar Varannan

Exp:

Elisabet Backström

sign

iawøm

Utdragsbestyrkande
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Âldrenämnden

Dnr 2015-000120 027

§ 99

Kompetensförsörjning
Sammanfattning

Äldreförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram ett Verktyg för
chefer att använda för att kunna säkerställa olika kompetensniväer och
uppdrag. Verktyget ska bidra till att förtydliga uppdrag inom förvaltningens
Verksamheter samt vara ett underlag vid lönesättning. Modellen för verktyget
har hämtats genom studiebesök hos Senior Göteborg- ett utvecklingscentrum

inom Göteborgs

stad.

Verktyget kommer att beskriva undersköterskans, sjuksköterskans,
arbetsterapeutens, sjukgymnastens och biståndshandläggarens uppdrag
utifrån en bas-, fördjupad och expertnivå. Basnivån kommer att vara den
grund som all kompetens inom förvaltningen vilar på. För uppdragen på
fördjupad- och expertnivå kommer uppdragen att kunna tidsättas för att
möjliggöra uppföljning. Arbetet med att utveckla modellen från Göteborg
och anpassa den till Äldreförvaltningen i Ronneby kommuns förhållande har
påbörjats och beräknas avslutas inom tidig höst 2015. Efter det ska verktyget
implementeras i verksamheten. Arbets grupperna är sammansatta av
verksamhetschefer, enhetschefer, fackliga representanter och
utvecklingssamordnaren.

Förslag till beslut
Äldrenämnden tar informationen

till

protokollet.

Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt ledamot

Johansson

Bo

(S).

Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)

ställer

och finner bifall för detsamma.

till

beslutsförslaget.

proposition på framfört yrkande

Beslut
Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet.

Justerande' sign
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Âldrenämnden

Dnr 2015-000098 730

§ 100

Nästa trygghetsboende - remiss
pensionärsrâdet, KPR.

till

Kommunala

Sammanfattning
Enligt beslut § 79 Dnr: 2015-000098-730 ska kommunala pensionärsrådet
lämna förslag på var de anser att nästa trygghetsboende i Ronneby kommun
bör placeras. Förslaget ska presenteras under Äldrenämndens sammanträde i
juni 201 5.

Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att lämna kommunala pensionärsrådets
vidare

till

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

förslag

Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordförande Sunne Håkansson (RP) samt ledamot Ylva

Olsson (SD).

Yrkanden
Ordförande Sunne Håkansson (RP) yrkar bifall till förslaget att nästa
trygghetsboende ska byggas i Kallinge samt överlämna ärendet
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)

och finne bifall för detsamma.

ställer

proposition på framfört yrkande

Beslut
Äldrenämnden beslutar att:
o

bifalla förslaget att nästa trygghetsboende ska

o

överlämna ärendet kommunstyrelsen utan eget ställningstagande

Exp: Kommunstyrelsen

Jusœÿÿs

sign

ﬁ’)

Utdragsbestyrkande

i
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Âldrenämnden

Dnr 201 5-000014 730

§ 101

Information

om

kurser, konferenser

m.m.

Sammanfattning
Ordförande Sune Håkansson (RP) infonnerar nämnden

handlingar har tillkommit

i

ärendet.

om att inga

Deltar debatten
i

I

debatten deltar Sune Håkansson (RP).

Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar

att

notera redovisningen

till

protokollet.

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)
och finner bifall för detsamma.

ställer

proposition på framfört yrkande

Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen

I

z:

W

till

protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Äldrenämnden

§ 102

Dnr 2015-000015 730

m.m.

Skrivelser, cirkulär

Sammanfattning
Föreligger följande skrivelser, cirkulär
a)

mm:

Protokoll 201 5-05- l 3 Äldreomsorgens samverkans grupp

b) Protokoll 2015-06-03

Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar

att

Kommunala pensionärsrådet

notera informationen

till

protokollet.

Deltar debatten
i

I

debatten deltar Sune Håkansson (RP).

Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att notera redovisningen

till

protokollet.

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)

och finner bifall för detsamma.

ställer

proposition på framfört yrkande

Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
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§ 103

Dnr 2015—000O16 730

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Fôljande delegationsbeslut redovisas:
o

Delegationsbeslut tagna 2015-05-01

- 2015-05-31

o

Rapportering till nämnden Via Kristina Bejmar

o

Attestantlista

under sommarn 2015

Deltar debatten
i

I

debatten deltar Sune Håkansson (RP).

Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att notera redovisningen

till

protokollet.

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)
och finner bifall för detsamma.

Beslut
Äldrenämnden beslutar

r

â» MW

att

ställer

proposition på framfört yrkande

notera redovisningen

till

protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Âldrenämnden

§ 104

Dnr 2015-000017 730

Óvriga frágor
Sammanfattning
Äldrenämndens ledamöter

ställer frågor

till

nämnden eller förvaltningen.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Bo
Johansson (S), Ylva Olsson (SD), Anders Lund (M), Annette Rydell (S)
I

samt ersättare Agnetha Wildros

(S).

Yrkanden
Bo Johansson (S) yrkar at uppdra förvaltningschefen att:
o

presentera en översyn respektive en sammanställning av rekrytering

o

presentera en sammanställning rörande städ kostnaderna för
övergången till privat aktör

Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP)

och finner bifall

för

detsamma.

ställer

proposition på framfört yrkande

Beslut
Äldrenämnden beslutar uppdra förvaltningschefen

att:

o

presentera en översyn respektive en sammanställning av rekrytering

o

presentara en sammanställning rörande städ kostnaderna för
övergången till privat aktör

Exp

:

Förvaltningschefen
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