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Äldrenämnden 
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Sammanträdesdatum 

2016-11-16 
 

 

  

Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30-17.50, Ajournering 14.30-14.49 (19 min).  

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Bo Johansson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, tisdagen 2016-11-22 kl. 09.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 126-140 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Sune Håkansson (RP) 

 

 Justerare 

  

 
Bo Johansson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2016-11-16 

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-22   

Datum då anslaget tas ned 2016-12-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson (RP), Ordförande 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Ingrid Carlsson (M) 
Susanne Petersson (C) 
Johannes Chen (-) 
Monika Lindqvist (S) 
Johnny Håkansson (S) 
Ally Karlsson (V) 
Tomas Lund (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) §§ 126-130 

Tjänstgörande ersättare Rickard Evaldsson (M) tjänstgör istället för Anders Lund (M) 
Christer Åkesson (S) tjänstgör istället för Annette Rydell (S) 
Agnetha Wildros (S) tjänstgör istället för Sylvia Edwinsson (MP) 
Carina Karlsson (SD) tjänstgör istället för Sandra Bergkvist (SD) §§ 131-140 

Övriga närvarande  

Ersättare Ulla Samuelsson (C) 
Laila Andersson (L) 
Monia Svensson (RP) §§ 126-138 
Börje Johansson (S) 
Yvonne  Olsson (SD) 

Tjänstemän Torill Skaar Magnusson, äldrechef, §§ 126-140 
Rebecca Welander, verksamhetschef, §§129-130 
Anne Lindoff, enhetschef, § 129 
Kristina Eklund, planarkitekt, § 127 
Christoffer Svensson, nämndsekreterare, §§ 126-140 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(30) 
2016-11-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 
§ 126  Dnr 2016-000001 739

Val av justeringsperson ........................................................................................ 4 
§ 127  Dnr 2016-000164 730

Presentation av förslag till ny översiktsplan .......................................................... 5 
§ 128  Dnr 2016-000106 739

Analys och kommentarer av resultatet i Kommunernas Kvalitet i 
Korthet (KKiK)....................................................................................................... 7 

§ 129  Dnr 2016-000087 730
Tid och handlingsplan med anledning av beslut från inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) avseende tillsyn av nattbemanning vid 
särskilda boendet Olsgården .............................................................................. 10 

§ 130  Dnr 2016-000181 730
Redovisning avseende enhetschefernas arbetssituation ................................... 12 

§ 131  Dnr 2016-000182 730
Förslag till sammanträdestider för äldrenämnden 2017 ..................................... 15 

§ 132  Dnr 2016-000189 730
Samhall, projektförslag gällande att låta samhall under en begränsad 
tid göra inköp för vårdtagarna i Ronneby och Kallinge ....................................... 17 

§ 133  Dnr 2016-000191 730
Återrapportering avseende § 142/2015, redovisning av användningen 
av stimulansmedel .............................................................................................. 20 

§ 134  Dnr 2016-000192 730
Förslag om utökade boendeplatser i kommunens vård och 
omsorgsboende .................................................................................................. 21 

§ 135  Dnr 2016-000023 739
Anslagsförbrukning ............................................................................................. 24 

§ 136  Dnr 2016-000004 739
Skrivelser, cirkulär m.m ...................................................................................... 25 

§ 137  Dnr 2016-000005 739
Delegationsbeslut ............................................................................................... 27 

§ 138  Dnr 2016-000002 739
Aktuellt i verksamheten ...................................................................................... 28 

§ 139  Dnr 2016-000003 739
Information om kurser, konferenser m.m ............................................................ 29 

§ 140  Dnr 2016-000006 739
Övriga frågor ...................................................................................................... 30 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(30) 
2016-11-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 126 Dnr 2016-000001 739 

Val av justeringsperson 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att utse 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) till att 
justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 127 Dnr 2016-000164 730 

Presentation av förslag till ny översiktsplan  

Planarkitekt Kristina Eklund föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kristina Eklund informerar ledamöterna om hur arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan för Ronneby kommun fortskrider.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen drivet arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan för kommunen. I översiktsplanen beskrivs hur mark, vatten 
och bebyggelse ska planeras, tas tillvara och utformas i Ronneby kommun i 
framtiden. Tidshorisonten sträcker sig till år 2035. 

Arbetet med översiktsplanen utgår från den antagna visionen som finns för 
kommunen. Tre framtidsbilder har arbetats fram för temaområdena Boende 
& Livsmiljö, Näringsliv & Sysselsättning och Kommunikationer & 
Infrastruktur. Framtidsbildema är resultatet av politiska ställningstaganden 
och synpunkter från medborgardialogen som genomfördes under 
hösten/vinter 2015. 

Under våren har en arbetsgrupp med representanter från kommunens 
förvaltningar och bolag tagit fram underlag och arbetat med strategier för 
den framtida mark och vattenanvändningen. Under hösten 2016 pågår arbetet 
med att omsätta detta till geografiska förslag och utvecklingsinriktningar 
samt konsekvensbeskriva förslagen. Vid årsskiftet 2016/2017 planeras att ett 
förslag till översiktsplanen ska vara färdigt att skickas ut på samråd. Under 
samrådstiden finns möjlighet för samtliga som bor och verkar i kommunen 
att lämna synpunkter på förslaget. Därefter görs en Samrådsredogörelse av 
inkomna synpunkter och förslaget revideras och färdigställs innan det ställs 
ut på nytt. Efter utställningen kan översiktsplanen antas av 
kommunfullmäktige. Detta beräknas ske under slutet av 2017. 

Återkoppling till nämnderna samt material för remissvar beräknas sändas ut 
till nämnderna i januari 2017.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 
Johansson (S) samt ersättare Börje Johansson (S). 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund 
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§ 128 Dnr 2016-000106 739 

Analys och kommentarer av resultatet i Kommunernas 
Kvalitet i Korthet (KKiK) 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-08-25 § 292 uppdrogs till 
nämnderna att utvärdera 2015 års resultat samt att rapportera eventuellt 
vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen i december 2016. Vidare beslutade 
äldrenämnden 2016-10-12 § 116 att uppdra till äldreförvaltningen att till 
sammanträdet i november återkomma med en analys och kommentarer av 
resultaten i kommunernas kvalitet i korthet. 

Resultatet är uppdelat i tre grupper, grönt, gult och rött och står i förhållande 
till övriga deltagande kommuners resultat. Grönt tillhör den bästa tredjedelen 
i riket, gult medel och rött den sämste tredjedelen i riket. Detta innebär att ett 
resultat som har blivit sämre jämfört med tidigare år kan bli grönt medan ett 
resultat som har blivit bättre kan vara rött. 

 

Analys 

Äldreförvaltningen i Ronneby har i alla mätningar haft gröna siffror när det 
gäller kostnader per plats i vård- och omsorgsboende och har så också 2015 
trots en relativt stor ökning mot tidigare år. Då en orsak är att 
lokalkostnaderna är inräknade från och med 2015 så påverkar det alla 
kommuner likvärdigt vilket gör att relationstalen är de samma. Kostnaden 
för en hemtjänsttimme ligger i jämförelse under rikets snitt men inom 
området gult vilket vill säga medel. Hemtjänsttimmen har ökat med två kr i 
jämförelse med 2014. En orsak är att vissa områden har flera vårdtagare med 
få insatser vilket innebär högre kringtid bl. a i form av ökad andel restid. En 
annan kan vara att vissa områden har tappat vårdkrävande ärenden och inte 
kunnat anpassa personalstyrkan tillräckligt snabbt. En tredje påverkande 
orsak är hur jämförande kommuner har effektiviserat sin hemtjänst. 

 

Resultatet gällande kontinuitet i hemtjänsten är grönt trots försämrad värde. 
Trenden har en längre tid pekat på att flera med omfattande insatser bor kvar 
i det ordinära boendet vilket innebär flera besök per dygn för var och en. 
Därmed ökar antalet besökande personal. En annan tänkbar orsak är att 
kortfrånvaron är hög och då det blir flera personal i omlopp inom enheterna.  
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När det gäller kontakt via telefon och e-post har det gått ut sex till tolv 
samtal och sex till tolv mail till några i förvaltningen. Hur snabbt det har 
svarats och hur väl frågan har besvarats ligger under rikets snitt samt att 
resultatet har försämrats i jämförelse med tidigare år. När det gäller intresse 
och information, engagemang och bemötande har resultatet förbättrats och 
ligger på 100 %. 

Tiden för att svara på mail har i stort förbättrats jämfört med tidigare år trots 
att en fråga inte har besvarats. När det gäller avsändarinformation har 
resultatet försämrats i jämförelse med 2014 då 9 % inte har fullständiga 
uppgifter i sitt svarsmail. 

Äldreförvaltningen är stor och det har tyvärr inte gått att få information på 
lägre nivå än förvaltningsnivå. 

 

Åtgärder 

Effektivisering i hemtjänst har förvaltningen arbetat med under ett antal år 
med gott resultat. 

Arbete pågår kontinuerligt när det gäller kontaktmannaskap och 
ruttplanering. 

Förvaltningen har informerat om och gått igenom de centrala riktlinjerna 
både vad gäller telefoni och e-post. 

 

En utmaning för äldreförvaltningen är att minska sjukfrånvaro, vilket är en 
del av målarbetet för 2017-2018.  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 
Johansson (S), ledamöterna Susanne Petersson (C), Johannes Chen (-) samt 
Ally Karlsson (V). 
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Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar att äldrenämnden till 
kommunstyrelsen rapporterar om de nedåtgående trenderna vad gäller 
resultaten inom delområdena; 

A) Andelen äldre, som erbjuds daglig utevistelse  

B) Andelen äldre, som har någon närvarande i dödsögonblicket  

De delområdena skall följas upp i det framtida budgetarbetet samt i 
kommande internkontrollplan. 

I övrigt notera informationen till protokollet.  

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

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att till kommunstyrelsen rapporterar om de 
nedåtgående trenderna vad gäller resultaten inom delområdena; 

A) Andelen äldre, som erbjuds daglig utevistelse  

B) Andelen äldre, som har någon närvarande i dödsögonblicket  

De delområdena skall följas upp i det framtida budgetarbetet samt i 
kommande internkontrollplan. 

I övrigt notera informationen till protokollet 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Äldreförvaltningen 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(30) 
2016-11-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 Dnr 2016-000087 730 

Tid och handlingsplan med anledning av beslut från 
inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende 
tillsyn av nattbemanning vid särskilda boendet 
Olsgården 

Verksamhetschef Rebecca Welander föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har fått i uppdrag av äldrenämnden att presentera en tid- 
och handlingsplan (se bilaga), enligt sammanträdesprotokoll 2016-09-14 § 
105. Planen som presenteras innefattar de åtgärder som vidtagits på 
Olsgården utifrån den kritik som lämnades i samband med IVO:s beslut 
(äldrenämndens diarienr: 2016/87).  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden beslutar att: 

Anta den presenterade tids- och handlingsplanen för det särskilda boendet 
Olsgården.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 
Johansson (S) samt ledamot Susanne Petersson (C). 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på att det i beslutsformuleringen 
fortsatt framgår att äldreförvaltningen har i uppdrag att i januari 2017 
återkomma med en uppföljning av vidtagna åtgärder. 

I övrigt bifall till förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

Äldrenämnden beslutar att anta den presenterade tids- och handlingsplanen 
för det särskilda boendet Olsgården. 

 

Äldreförvaltningen återkommer i januari 2017 med en uppföljning av 
vidtagna åtgärder.  

________________ 

Exp: 

Rebecca Welander  
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§ 130 Dnr 2016-000181 730 

Redovisning avseende enhetschefernas arbetssituation 

Verksamhetschef Rebecca Welander och enhetschef Anne Lindoff föredrar 
ärendet.  

Sammanfattning  

Enhetschefernas arbetssituation i Ronneby kommuns äldreförvaltning har 
varit ansträngd under en längre tidsperiod. Sedan januari 2015 har vi haft 16 
chefsbyte (på 15 tjänster). Åtta av dem har lämnat Ronneby kommun för 
annan arbetsgivare. Detta har varit följen av att man ansett sig ha för stor 
arbetsbörda och för stora personalgrupper att ansvara för. Andra anledningar 
till chefsbyte har varit pensionsavgångar, sjukdom och föräldraledigheter.  

 

Idag ansvarar varje chef i Ronneby kommuns äldreförvaltning för mellan 28-
55 medarbetare. Att ansvara för stora personalgrupper påverkar 
arbetssituationen negativt. Som chef ökar de administrativa, strategiska och 
personalorienterade arbetsuppgifterna. Stressen ökar. Det är svårt att vara 
närvarande som chef och ”se” varje medarbetare. Detta bidrar till konflikter i 
arbetsgrupper och ohälsa både hos chef och medarbetare.  

 

Varje chefsbyte, oavsett anledning, kostar i energi, pengar och kvalitet. Vid 
sjukdom, ledigheter och vid chefsbyten täcker cheferna för varandra. Det kan 
innebära att man har ansvar för över 100 medarbetare under flera månaders 
tid, vilket bidrar till en mycket påfrestande arbetssituation. Kvalitets- och 
utvecklingsarbete prioriteras då bort till förmån för personalfrågor.  

 

Enhetschefernas arbetsuppdrag är mångfacetterat. Det innehåller allt från 
administration, kontakter med vårdtagare och anhöriga till rehabärenden, 
utvecklingsarbete, rapporteringar med mera. För att klara av att hålla sina 
arbetstider krävs prioriteringar. Dessa görs olika, vilket bidrar till svårigheter 
vad gäller kvalitets- och utvecklingsarbete.  
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Bedömning 

Forskningen visar att antalet direkt underställda är den faktor som mest 
påverkar både chefers och medarbetares arbetssituation*. För att 
enhetscheferna skall ha förutsättningar att arbeta mål- och resultatinriktat, 
och med strategiskt förbättringsarbete, så krävs en sänkning av 
medarbetarantalet till max 30, gärna färre.  

 

 

 

*(Regnö, K (2016) Chefer i välfärdens tjänst – en forskningsrapport om hur 
personalgruppens storlek påverkar kvalitet och hälsa, Göteborgs universitet 
& Mälardalens högskola).  

 

 

Tillsättning av tre chefer skulle generera att 12 chefer har mellan 28-
35medarbetare. Övriga 6 skulle behöva administrativt stöd, då de enheterna 
är svåra att ”dela upp”. Verksamheten skulle, med hjälp av 
prestationsmedlen, kunna utökar chefsgruppen med två extra tjänster. Nio 
chefer skulle då ansvara för mellan 28-35 medarbetare. Detta skulle även 
möjliggöra en satsning på nattorganisationen för att möta kraven från 
Socialtjänstförordningen (2001:453) samt att renodla korttidsverksamheten.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att utöka chefsgruppen med två extra tjänster. 
Finansiering sker med prestationsmedlen.  

I övrigt noteras informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 
Johansson (S), ledamöterna Tomas Lund (SD), Johnny Håkansson (S), Ally 
Karlsson (V), Susanne Petersson (C), Johannes Chen (-), ersättare Laila 
Andersson (L), Monia Svensson (RP), Agnetha Wildros (S) samt Börje 
Johansson (S). 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(30) 
2016-11-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 1  

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att utöka chefsgruppen med två 
extra tjänster, finansiering sker med prestationsmedlen, samt att 
äldreförvaltningen i januari 2017 återkommer med en ny framställan om 
behov av fler tjänster till chefsgruppen.   

 

I övrigt notera informationen till protokollet.  

Yrkanden 2 
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på att utöka chefsgruppen med 
fem extra tjänster. Finansiering under år 2017 sker med prestationsmedlen. 

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer yrkandena mot varandra och finner 
att äldrenämnden bifaller Bo Johanssons (S) yrkande.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att utöka chefsgruppen med fem extra tjänster, 
finansiering under år 2017 sker med prestationsmedlen.  

Reservation  
Sune Håkansson (RP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 131 Dnr 2016-000182 730 

Förslag till sammanträdestider för äldrenämnden 2017 

Nämndsekreterare Christoffer Svensson lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Nedan sammanfattas förslag till sammanträdestider för äldrenämnden 2017: 

 

Onsdag 2017-01-18   Onsdag 2017-08-16 

Onsdag 2017-02-15   Onsdag 2017-09-20 

Onsdag 2017-02-22 (Heldag/utbildningsdag) Onsdag 2017-10-18 

Onsdag 2017-03-15   Onsdag 2017-11-15 

Onsdag 2017-03-22 (Heldag/resultatberättelse) Onsdag 2017-12-13 

Onsdag 2017-04-12 

Onsdag 2017-05-24 

Onsdag 2017-06-14 

 

Vad gäller tiderna för sammanträdena föreslås klockan 13.30 fortsatt vara 
starttid.  

 

Vad gäller de datum som efterföljs av parantes föreslås tiderna vara 08.30-
15.30.  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att anta ovan förslag till sammanträdestider 
för 2017.  

Deltar i debatten 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) samt tjänstgörande ersättare Rickard 
Evaldsson (M). 
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Yrkanden 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar med instämmande av Rickard 
Evaldsson (M) bifall till föreliggande förslag.  

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

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att fastställa föreliggande förslag till 
sammanträdestider för 2017: 

 

Onsdag 2017-01-18    Onsdag 2017-08-16 

Onsdag 2017-02-15    Onsdag 2017-09-20 

Onsdag 2017-02-22 (Heldag/utbildningsdag) Onsdag 2017-10-18 

Onsdag 2017-03-15   Onsdag 2017-11-15 

Onsdag 2017-03-22 (Heldag/resultatberättelse) Onsdag 2017-12-13 

Onsdag 2017-04-12 

Onsdag 2017-05-24 

Onsdag 2017-06-14 

 

Start för sammanträdena fastställs till kl. 13.30- 

 

Tiderna för heldagarna fastställs till kl. 08.30-15.30 

________________ 

Exp: 

Samtliga ledamöter och ersättare i nämnden 

Äldreförvaltningen 

Kommunsekreterare 

SUS-enheten  
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§ 132 Dnr 2016-000189 730 

Samhall, projektförslag gällande att låta samhall under 
en begränsad tid göra inköp för vårdtagarna i Ronneby 
och Kallinge  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Nuläge: 

Planering och inköp av dagligvaror 1 gång/vecka är en servicetjänst som 
beviljas genom biståndsbedömning, hemtjänsten är utförare av uppgiften.  

Ett projektförslag har arbetats fram för att testa och utvärdera om denna 
servicetjänst är lönsam att överlåta till annan utförare.  

 

Projekt: 

Ett förslag till avtal har arbetats fram i samarbete med Samhall, vars 
kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med olika 
funktionsnedsättningar. 

Projektet planeras löpa under ett år från och med 2017-03-01 och avser 
inhandling av dagligvaror till personer i områdena Kallinge och centrala 
Ronneby. Tjänsten innefattar även leverans och uppackning och inplockning 
hos kund. Projektet är avgränsat till att gälla Ronneby och Kallinge då det i 
dessa områden inte finns några lanthandlare som erhåller bidrag för 
hemsändning av dagligvaror.  

Projektet rör de inköp som utförs inom ramen av den egna regin, då Ronneby 
tillämpar LOV ingår det som en valbar tjänst i förfrågningsunderlaget. 

Huvudsyftet med projektet är att skapa meningsfull sysselsättning för 
funktionshindrade. En annan effekt av projektet blir att hemtjänsten avlastas 
då inhandling av dagligvaror är en fysiskt tung arbetsuppgift.   

I god tid före projekttidens slut ska utvärdering ske, för att nämnden ska 
kunna ta beslut om framtiden och om ev. upphandling av tjänsten. 
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Kostnadsberäkning gjord av ekonom Eva Robertsson: 

Vårdtagare som bor inom Ronneby och Kallinge tätort (enl. bedömning i 
LOV) och september månad 2016 ligger till grund för uträkningen som är 
omräknad till helår: (beräknat på antal timmar sep 2016=459,22 ->timmar 
per år 5587,18) 

 

Nuläge: Ersättning enligt LOV vad inhandling kostar idag med hjälp av 
hemtjänst: 

Kostnad per år 1 134 107,14 
Uppringning (5 %) 11 732,14 
Bomkörning (5 %) 56 705,36 
Sammanlagd kostnad per år 1 202 544,64 

    
  

Effektivisering: 775 317,08 
 

Bedömning 

Kommunen är en betydande arbetsgivare och har ett särskilt ansvar att göra 
det möjligt för personer med funktionsnedsättning att finna en plats i 
arbetslivet. 

Belastningsskador inom vård och omsorg är vanliga och genom att låta 
annan utförare sköta handling avlastas medarbetarna inom hemtjänsten. Det 
vore positivt att, genom en avgränsad period, utvärdera om projektet har 
önskad effekt.  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden noterar ärendet till protokollet.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 
Johansson (S), ledamöterna Tomas Lund (SD), Ally Karlsson (V), Johnny 
Håkansson (S), Ingrid Carlsson (M) samt ersättare Laila Andersson (L).  

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att äldreförvaltningen får i 
uppdrag att återkomma i januari/februari 2017 samt att remiss i ärendet först 
sänds till kommunala pensionärsrådet. 

 

I övrigt notera informationen till protokollet.  

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

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att uppdra åt äldreförvaltningen att i ärendet 
återkomma i januari/februari 2017 samt att remiss i ärendet först sänds till 
kommunala pensionärsrådet.  

 

I övrigt notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 

Kommunala pensionärsrådet 
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§ 133 Dnr 2016-000191 730 

Återrapportering avseende § 142/2015, redovisning av 
användningen av stimulansmedel  

Äldrechef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har planerat stimulansmedlen för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen enligt bilaga 1. 

Redovisningen visar utbetalning till och med oktober exklusive löneökning. 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås att godkänna redovisningen 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna redovisningen, till detta protokoll 
bifogad bilaga 1.  

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen  
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§ 134 Dnr 2016-000192 730 

Förslag om utökade boendeplatser i kommunens vård 
och omsorgsboende 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Under våren 2014 hade äldrenämnden en kö till vård- och omsorgsboende 
som gjorde att beslut om boende inte kunde verkställas inom den givna 
tidsramen om tre månader efter beslutsdatum. Äldrenämnden beslutade då 
om att omvandla sju korttidsplatser på Vidablick till permanentboende samt 
att hyra Folkparksvägen 14 inom området Parkdala till korttidsplatser. Huset 
består av tre likvärdiga våningar men initialt användes enbart plan ett som 
motsvarade det antal korttidsplatser som omvandlades till boendeplatser på 
Vidablick. Under tiden har plan två använts periodvis till personer med 
behov av särskilt stöd.  

 

Under hösten har kön till vård- och omsorgsboende sakta ökat och är nu 
uppe i en gräns där förvaltningen kan få svårigheter att hantera inom den 
givna tidsramen. Parkdala plan två var från början tänkt att fungera som en 
reserv för att kunna hantera situationer då det råder brist boendeplatser samt 
att hyreskontraktet skulle fortlöpa tills nya platser finns att tillgå. 

 

Parkdala plan tre har hittills inte använts men om även detta plan måste tas i 
bruk, t ex vid eventuell evakuering i samband med ombyggnation av Ålycke, 
måste vissa investeringar göras i form av att installera sprinkler, inköp av 
möbler osv. 

 

Förslaget från förvaltningen är att omvandla resterande sju platser på plan tre 
Vidablick till vård- och omsorgsboende för dementa, och öppna upp 
Parkdala plan två för korttidsplatser med motsvarande antal.  
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Kostnadskalkyl 

Då det redan finns nattpersonal både på Vidablick och Parkdala blir 
utökningen 5,10 tjänst samt investeringskostnader.   

 

5,10 underskötersketjänster  2 700 tkr 

Investeringskostnader      500 tkr 

Bedömning 

Bedömningen är att ett utökat antal boendeplatser behövs i närtid och att 
detta kan verkställas genom ovan beskrivna åtgärder.  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att omvandla korttidsplatser på plan tre 
Vidablick till vård- och omsorgsboende för dementa samt att ge 
äldreförvaltningen i uppdrag att förbereda iordningsställande av Parkdala 
plan tre.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 
Johansson (S) samt ledamot Susanne Petersson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till förslag till beslut med 
tilläggsyrkandet att kostnaderna för detsamma inarbetas i budgetram för 
2017.  

Propositionsordning 

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

Äldrenämnden beslutar att omvandla korttidsplatser på plan tre Vidablick till 
vård- och omsorgsboende för dementa samt att ge äldreförvaltningen i 
uppdrag att förbereda iordningsställande av Parkdala plan tre. 

 

Kostnaderna beslutas att inarbetas i budgetram för 2017. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 135 Dnr 2016-000023 739 

Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Anslagsförbrukningen för oktobermånad 2016 har delgivits nämndens 
ledamöter genom utskickat material. En sammanställning av 
hemtjänsttimmar i ordinärt boende för år 2007-2016 delges ledamöterna vid 
sittande bord.  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:e vice ordförande 
Bo Johansson (S). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 136 Dnr 2016-000004 739 

Skrivelser, cirkulär m.m 

 

Sammanfattning  

Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger under sammanträdet: 

 

 Skrivelse ställd till ordförande och ledamöter i äldrenämnden 
avseende arbetsmiljösituationen för personal och enhetschefer inom 
äldreförvaltningen från undertecknade arbetsplatsombud, 
(diarienummer: 2016–000194 108). 

 Sammanträdesprotokoll från äldreomsorgens samverkansgrupp 2016-
10-05. 

 Sammanträdesprotokoll från samverkansnämnden i Blekinges 
sammanträde 2016-09-09 (landstingets diarienummer:2016/01061). 

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-04 § 
279 avseende delårsrapport per 2016-08-31. 

 Meddelande från Inera om prisjustering avseende kommunernas 
användning av e-hälsa (dnr: 2016–000027)  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP) samt 2:e vice ordförande 
Bo Johansson (S). 

Yrkanden  

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar på att särskilt notera att 
ledamöterna mottagit skrivelsen från undertecknade arbetsplatsombud om 
arbetsmiljösituationen för personal och enhetschefer inom äldreomsorgen.  

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

Äldrenämnden beslutar att: 

 - notera informationen till protokollet. 

- särskilt notera att ledamöterna i äldrenämnden mottagit skrivelsen från 
undertecknade arbetsplatsombud om arbetsmiljösituationen för personal och 
enhetschefer inom äldreomsorgen (diarienummer: 2016–000194 108). 

- protokollsutdrag från dagens protokoll § 130/2016 översänds till de 
arbetsplatsombud som undertecknat skrivelsen, ställd till ordförande och 
ledamöter i äldrenämnden om arbetsmiljösituationen för personal och 
enhetschefer inom äldreförvaltningen (diarienummer: 2016–000194 108). 

________________ 

Exp: 

Marona Ahlm  

Berörda arbetsplatsombud  
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§ 137 Dnr 2016-000005 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 Avskrivningar för år 2016 

 Bokföringsmässiga avskrivningar för år 2016 

 Biståndsbeslut för perioden 2016-10-01 till 2016-10-31.  

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Lena Tingdal  
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§ 138 Dnr 2016-000002 739 

Aktuellt i verksamheten 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar om aktuellt i verksamheten 

Sammanfattning  

Informationen berör: 

 Samtal med Ronnebyhus om ett trygghetsboende i Kallinge. 

 Arbetet med utbildningsinsatser.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 
Johansson (S) samt ledamot Tomas Lund (SD). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 139 Dnr 2016-000003 739 

Information om kurser, konferenser m.m 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser vid dagens 
sammanträde. 

 

Information om resan till Äldreomsorgsdagarna i Stockholm 13-14 oktober 
2016 ges på sammanträdet i december. 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 140 Dnr 2016-000006 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Tjänstgörande ersättare Rickard Evaldsson (M) ställer en fråga om ID-
brickor inom äldreomsorgen samt hur dessa hanteras i samband med 
vårdtagare som har nedsatt syn. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson svarar att hon tar med sig 
frågeställningen. 

 

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) ställer en fråga angående de digitala 
låsen till vård- och omsorgsboende och hur säkra dessa är med beaktande av 
personuppgifter och tillgång till den digitala applikationen. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson svarar att systemet bygger på olika 
behörighetsgrader, vilka i sin tur avgör vem som får tillgång till vad och hur. 

 

Ledamot Johnny Håkansson (S) ställer en fråga om ökade sjukskrivningar 
inom äldreomsorgen och efterfrågar en framtida redovisning av detta. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson besvarar frågan och påpekar att 
förvaltningen arbetar aktivt för att sänka sjuktalen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande Bo 
Johansson (S), ledamöterna Johnny Håkansson (S), Johannes Chen (-) samt 
tjänstgörande ersättare Rickard Evaldsson (M). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet.  

________________ 

 


