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§ 96 Dnr2118

Välkommen.

Ordförande Sune Håkansson hälsar nya ledamöterna Ylva Olsson (SD) och
Christer Stenström (M) välkomna till Äldrenämnden. Anders Lund (M)
hälsas välkommen som 1 :e vice ordförande och Anna Espenkrona (M) som
ledamot, vilken tidigare varit ersättare.

Jenny Andersson presenterar sig och ska ersätta Elisabeth Backström som
utvecklingssamordnare under hennes föräldraledighet.

Beslut
Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 97 Dnr 2014-000091 730

Äldres behov i centrum, ÄBIC.

Sammanfattning
Biståndshandläggare Elisabeth Hjelm redogör för modellen ÄBIC, äldres
behov i centrum.

ÄBIC är en modell framtagen av Socialstyrelsen för biståndsbedömning.
Modellen är framarbetad som en del av satsningen för de mest sjuka äldre
där även arbetet med kvalitetsregister och e-Hälsa ingår. Blekinge läns fem
kommuner har gemensamma planer gällande införande av ÄBIC som
handläggningsmodell. Införandet kan underlättas genom att ansöka om
prestationsersättning från Socialstyrelsen, något som är möjligt när
processledare har utbildats och ett politiskt fattat beslut om införande av
ÄBIC finns. Två biståndshandläggare från äldreförvaltningen är utbildade
processledare. Dessa två kommer att ansvara för implementeringen i
äldreförvaltningens verksamheter.
Införandet av Äldres behov i centrum förväntas kunna ske under hösten
2015.

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att införa modellen Äldres behov i centrum
(ÄBIC) och ansöka om prestationsersättning för införandet från
Socialstyrelsen.

Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anders Lund (M),
Laila Andersson (FP), Anna Espenkrona (M) och Kristina Rydén (S).

Beslut
Äldrenämnden beslutar att införa modellen Äldres behov i centrum (ÄBIC)
och ansöka om prestationsersättning för införandet från Socialstyrelsen.
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§ 98 Dnr 2014-000130 730

Information kring delade turer i verksamheten.

Sammanfattning
Verksamhetschef Maria Sevestedt informerar kring delade turer i
verksamheten.

Förvaltningen har fått i uppdrag§ 93 (2014-06-11) att återkomma med en
information av förekomsten av delade turer i verksamheten.
Efter att ha frågat samtliga enhetschefer hur deras personal arbetar har det
framkommit följande:

Cirka 71 % (av de redovisade schemalagda grupperna, det vill säga kan
finnas flera olika schernaläggande grupper på en enhet) arbetar var tredje
helg med delade turer förekommande i mer eller mindre omfattning.

Cirka 29 % arbetar varannan helg, två helger på fern veckor eller arbetar alla
i gruppen olika i förhållande utifrån helgerna. Även här kan det förekomma
delade turer, men inte i lika stor omfattning som vid arbete var tredje helg. I
någon redovisad enhet är det ett måste just nu med arbete varannan helg och
delade turer för att klara av verksamhetens nuvarande behov.

Viktigt att påpeka att många av grupperna själva valt att arbeta var tredje
helg med delade turer i förhållande till varannan helg, men däremot slippa
delade turer.

Schema läggs om på nytt med cirka sex veckors mellanrum och de ser
väldigt olika ut från gång till gång. Avgörande vid schemaläggningen är
verksamhetens behov, personalens önskemål och deras sysselsättningsgrad
(små korta pass är till exempel ett bekymmer för de som arbetar heltid, då de
har svårt att få ihop alla sina timmar).

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta anta informationen till protokollet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anna Espenkrona
(M), Tomas Lund (SD), Christer Stenström (M), Kristina Rydén (S) och
Ylva Olsson (SD).

Beslut
Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

I Utdraqsbestyrkande
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§ 99 Dnr 2014-000128 730

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård
(hemsjukvård).

Sammanfattning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska,MAS, Eva Bladh har gjort en
sammanställning och nulägesinformation om avgifter för kommunal
hälso- och sjukvård.
Den enda kommunen i Blekinge som tar ut avgift är Sölvesborg. Se
broschyr. Kanske kan man höra med deras avgiftshandläggare om hur det
har fallit ut?
När hemsjukvården i Ronneby drevs av landstinget (innan
sammanslagningen)togs ingen avgift för hemsjukvård.

Följande avgifter gäller för landstinget, besök på vårdcentral:
Läkare I jourcentral 150:-
Sjuksköterska 0:-
Specialistsjuksköterska 100:-
Annan, tex sjukgymnast 100:-
Provtagning 100:-

Uppgifterna är hämtade från landstingets hemsida.

Vid provtagning i hemmet, även inom särskilt boende, betalar patienten
100:-, dvs samma taxa som om patienten hade gått till vårdcentralen själv.
Kommunen står för allt material.
Jag har idag pratat med Ann-Britt Mårtensson,MAS i Karlskrona, och enligt
henne så har man i de flesta kommuner infört avgifter inom loppet av 3-4 år
efter det att man tagit över hemsjukvården. I en större kommunhade man
även gjort en före- och efterstudie vilken visade att effekten av avgiften
främst var en styrning av patienterna och ungefär en tredjedel av de enstaka
besöken hade försvunnit pga att patienterna tog sig till vårdcentralen istället.
Ann-Britt ska försöka leta upp materialet och skicka det till mig.
Således kan det vara intressant att veta hur stor andel av alla hembesök i
Ronneby kommun som är enstaka besök i dagsläget. Räkneexempel: om en
tredjedel av hembesöken i dagsläget är enstaka och en tredjedel av dessa
försvinner innebär det att en niondel av sjuksköterskornas hembesök
försvinner och arbetstid frigörs vilket ju är en form av effektivisering.

Sida
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Att införa avgift för hembesök/hemsjukvård kan kanske bli lite svårt att
förklara i relation till att ett besök hos sjuksköterska på vårdcentral idag är
kostnadsfritt.
Dessutom måste man ha med i beräkningen att inkomstprövningar och
maxtaxa för hemtjänst och hemsjukvård skall beaktas innan avgiften kan tas
ut. Frågan är om och hur man kan göra en prognos avseende vilken andel av
alla patienter som kan komma ifråga för avgiften.

Beslut
Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign
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§ 100 Dnr 2014-000104 730

Utvecklingsplan, prestationsmedel.

Sammanfattning
Utvecklingssamordnare Elisabeth Backström har 2014-07-09 lämnat
utredning angående utvecklingsplan gällande prestationsmedel.

Bakgrund
Sedan 201O har regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL)
träffat överenskommelser som handlar om att genom ekonomiska incitament
och med de mest sjuka äldres behov i fokus, uppmuntra, stärka och
intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Satsningen har även
fokuserat på att stödja kommuner, landsting och andra aktörer i att utveckla
ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete (från
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, Handlingsplan för
Blekinge Län 2014). Det systematiska förbättringsarbetet baseras på
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Målet med satsningen är att ge förutsättningar till ett bättre liv för sjuka
äldre. För att nå målet krävs samverkan, mellan såväl professioner som
huvudmän. Tillsammans ska kommuner och landsting utveckla en
"Sammanhållen vård och omsorg", där de äldre får den vård de behöver, där
och när de behöver den. Genom förebyggande arbete ska den äldre bl. a
slippa fallskador, trycksår, undernäring och dålig munhälsa. Speciellt fokus
riktas mot att de ska erhålla god läkemedelsbehandling,god demensvård och
god vård och omsorg i livets slutskede (från Sammanhållen vård och omsorg
om de mest sjuka äldre, Handlingsplan för Blekinge Län 2014).
Under mandatperioden satsas det 4.3 miljarder kronor som fördelas enligt en
ersättningsmodell baserad på prestationer. Grundläggande krav för att ta del
av satsningen är att Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS
2011:9) implementeras samt att det finns en struktur för ledning och styrning
i samverkan i länet. Utifrån detta har landstingsrådet i Blekinge och
kommunalrådet i Ronnebykommun skrivit under en avsiktsförklaringmed
dessa åtaganden.
Gruppen Ledning Samverkan Vård och Omsorg (LSVO) med representanter
för länets förvaltningschefer,primärvården, Blekingesjukhuset, psykiatrin
och verksamhetschefer för privata vårdcentraler tar varje år fram en
handlingsplan för hur målen för satsningen "De mest sjuka äldre" genom

I U<d raqsbes tyrkande
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"Sammanhållen vård och omsorg" ska kunna uppfyllas. Till sin hjälp har de
en grupp, Ledningskraft, med av LSVO utvalda representanter som
tillsammans med utvecklingsledare från Blekinge kompetenscentrum arbetar
fram ett förslag till en handlingsplan. Fastslagen handlingsplan av LSVO
skrivs sedan under av Äldrenämndens ordförande. Därefter arbetar
Äldreförvaltningen vidare med att i verksamheten uppfylla och realisera
uppsatta mål. 1

Äldreförvaltningens arbete
Äldreförvaltningen i Ronneby kommun har arbetat med "Sammanhållen
vård och omsorg om de mest sjuka äldre" genom att ta fram en
ledningsstruktur som ska stärka tvärprofessionell samverkan, ge tydliga
kommunikationsvägar, öka kunskapsspridningen och tydliggöra varje
professions roll och uppdrag.
Ledningsstrukturens innersta kärna består av Lilla ledningsgruppen. Denna
grupp innefattar enhetschef, sjukgymnast, sjuksköterska, arbetsterapeut,
biståndshandläggare och undersköterskor. Arbetet ska i huvudsak gå ut på
att stötta och handleda undersköterskorna i deras uppdrag. Utöver detta ska
registreringar i kvalitetsregister med åtgärder och uppföljningar ske inom
gruppen och avvikelser ska hanteras. Analyser och uppföljningar av övriga
insatser, mätningar och ekonomiska resultat t. ex boxanalys, öppna
jämförelser, kundnöjdhet mm ska ske gemensamt, Resultatet av arbetet ska
utveckla det arbetsområde som ligger under gruppens gemensamma ansvar
och säkra kvalitén. Allt utifrån individens fokus.
Ledningsstrukturen arbetades fram 2012 men har ännu inte i sin helhet
implementerats i verksamheten. Utifrån detta kommer en utvecklingsgrupp
att arbeta med att tydliggöra arbetet med Lilla ledningsgruppen och det
övergripande syfte som finns med ledningsstrukturen utifrån "Sammanhållen
vård och omsorg om de mest sjuka äldre" och Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9).

Syftet med utvecklingsarbetet
är att säkerställa kvalitén för den enskilde vårdtagaren utifrån samtliga
regelverk, att stärka arbetet kring uppbyggd ledningsstruktur samt sprida
denna kunskap och arbetsform till övriga delar av organisationen utifrån
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9).

Målet med utvecklingsarbetet är att arbetsformen ska vara
implementerad i hela organisationen senast hösten 2016.

I Utdraçsbestyrkande
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Hur ska utvecklingsgruppen arbeta för att nå målet?

Uppdragsägare, styrgrupp och rapportering
Uppdragsägare är äldreförvaltningens ledningsgrupp som består av
förvaltningschef samt verksamhetschefen för beställning och
verksamhetschefen för utförande. Styrgruppen för utvecklingsarbetet består
av förvaltningschef, verksamhetschefer, enhetschefen för hälso- och
sjukvård, kvalitétsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Utvecklingsgruppen ska återkommande, minst gång per månad, rapportera
till styrgruppen hur arbetet fortskrider. En person i gruppen ska vara
huvudansvarig för denna rapportering samt dokumentation och uppföljning.
Uppföljningen ska ske exempelvis genom dagboksanteckningar och skrivna
rapporter. Avslutningsvis efter 2 år ska en sammanfattande rapport kring
utvecklingsarbetet och implementeringen lämnas till styrgruppen.

Två skeden- fastställande av arbetsform i provgrupp och
implementering
Utvecklings gruppens första uppgift i ett inledande skede blir att kartlägga
och analysera de sätt som Lilla ledningsgrupperna redan arbetar på i
verksamheten. Utifrån detta material tas goda exempel på hur en Lilla
ledningsgrupp kan fungera, vad som är verkningsfullt i samarbete mellan
professioner, hur handledning av personal kan gå till, hur bl. a avvikelser
hanteras på effektivaste sätt, dagordning för mötet mm. Denna analys leder
fram till en modell för arbetsformen för Lilla ledningsgruppen. Lilla
ledningsgruppen i Kallinge hemtjänst och Lilla ledningsgruppen på
Olsgården kommer att verka som provgrupper för att arbeta med föreslagen
arbetsform i verklighet samt utvecklingen av densamma. Urvalet av
provgrupper är baserat på att det ska finnas ett större underlag av vårdtagare
att arbeta med samt att det ska finnas bra uppkoppling till internet för att
prova tekniska hjälpmedel på ett effektivt sätt.
Utvecklingsgruppen ska efter det inledande skedet bli ambulerande och
stötta resterande Lilla ledningsgrupper i verksamheten att etablera den
utarbetade arbetsformen där så kan behövas. Samtliga enheter inom
verksamheten ska ha fått ta del av projektet innan projekttidens slut.
För att hålla övrig organisation informerad om utvecklingsgruppens arbete
kommer de kanaler som är etablerade att användas. Detta är portal R,
arbetsplatsträffar och framförallt kollegieforum.

Mätningar
Det kommer att göras en för- och eftermätning för utvecklingsarbetet.
Mätningen består i att se på antalet fallrapporter som har registrerats,
åtgärdats och följts upp. Fokus kommer att läggas på dokumentationen av
uppföljningen. Urvalet av mätvariabel fallrapport är baserat på att det är den
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avvikelse som hela Lilla ledningsgruppen är involverad i. För varje område
som utvecklingsgruppen följer upp och stöttar i implementeringen av
arbetsformen ska det göras en specifik för- och eftermätning.

Teknik
Utvecklingsgruppen för prestationsmedel kommer att vara en testgrupp för
teknikanvändandet inom äldreförvaltningens verksamhet utifrån det
länsövergripande arbetet med eHälsa. Här ska HSL- personalen och
hemtjänsten ha tillgång till mobil teknik för att öka vårdtagarnas medverkan
och öka mobiliteten i arbetet. Hemtjänstpersonalenförväntas använda bärbar
dator för att göra genomförandeplaner på plats hos vårdtagaren i hemmet.
HSL- personalen ska använda läsplatta eller bärbar dator för att göra
joumalanteckningar, ta bilder för bostadsanpassning mm.

Tidsplan
Utvecklingsarbetet beräknas pågå 2 år med start hösten 2014 och avslut
hösten 2016.
I ett inledande skede på 9 månader ska utvecklingsgruppen arbeta med att ta
fram en arbetsform för Lilla ledningsgruppen som sedan ska, i ett andra
skede, implementeras i resterande verksamhet. För implementeringsskedet
ska utvecklingsgruppen arbeta fram en handlingsplan samt tidsaspekter för
detta.

Kostnader
Inom utvecklingsgruppen behöver resurser i form av arbetsterapeut,
sjuksköterska och sjukgymnast tillsättas. Kostnader för dessa tre
professioner kommer att vara 3 miljoner kronor för de två projektåren.
Utöver personalkostnader kommer inköp av teknik, datorer och läsplattor.
Minst tre tekniska hjälpmedel kommer att behövas. Kostnaden för inköp,
support och underhåll blir under de två projektåren ca 30 000 kronor.
Gruppen behöver tillgång till en bil vilket är en kostnad på ca 1 OO 000
kronor för två år (leasing, försäkring, skatt, drivmedel), samt telefoner, tre
stycken á 500 kronor styck, 1 500 kronor samt abonnemang för två år är ca 4
500 kronor.

Slutsumma: 3 136 000 kronor.
Detta kommer att finansieras via prestationsmedel 2013 (3 250 000 kronor
på kontot).

Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S),
Kristina Rydén (S) och Ylva Olsson (SD).
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Beslut
Äldrenämnden noterar informationen till protokollet och begär en delrapport
av utvecklingsarbetet sommaren 2015.

Justerandes sign
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§ 101 Dnr 2014-000129 730

Teknik i äldreomsorgen.

Sammanfattning
Utvecklingssamordnare Elisabet Backström lämnar en skriftlig redogörelse
för teknik i äldreomsorgen.
Äldreförvaltningen står inför en ny tid av teknikutveckling. Det finns olika
mål med att införa en ökad teknikanvändning i förvaltningens verksamheter.
Ett av målen är att öka mobiliteten för personalen samt att göra vårdtagarna
mer självständiga. Ett annat mål är att öka attraktionskraften inom yrkena
som verkar i förvaltningen. Inom snar framtid kommer konkurrensen om
arbetskraft att öka. Samtidigt ökar även antalet äldre. Färre ska kunna ta
hand om fler. Detta innebär att resurser måste omfördelas, att mänsklig kraft
läggs på omvårdnad och att tekniska hjälpmedel hjälper till att lösgöra dessa
resurser. Tekniken ska även kunna vara ett instrument i att stärka kvalitén
inom verksamheten.

En teknikplan har upprättats genom en inventering av befintlig teknik samt
att en analys av framtida behov av teknik har genomförts. Detta visar på att
teknikutvecklingen i ett initialt skede kommer att vara kostnadskrävande,
både ur en teknisk och en organisatorisk synvinkel. Mer teknik behöver föras
ut i verksamheten för att möta ökande krav. Samtidigt behöver
organisationen ses över för att inneha rätt kompetens för att ta hand om den
teknik och de frågor som uppstår när teknik införs i förvaltningens
verksamhet. Arbetet har påbörjats kring att utreda behovet av en ny tekniks
organisation/ enhet som knyter an till konceptet "trygghet, service och
delaktighet i hemmet" som Äldrenämnden fattat beslut om att anta. Detta
arbete kommer återkommande att rapporteras till nämnden.
Teknikplanen i sin helhet ska årligen följas upp för att kunna tas med i
budgetarbetet.

Förslag till beslut
Äldrenämnden tar informationen till protokollet.
Äldreförvaltningen skall inför internbudgeten sammanställa
nettokostnaderna för den digitala utvecklingen.
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Äldrenämnden

Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S) och
Kristina Rydén (S).

Beslut
Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.
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Äldrenämnden

§ 102 Dnr 2014-000014 730

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen inom
Äldreförvaltningen.

Sammanfattning
Föreligger skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen,andra
kvartalet 2014 för äldreomsorgen.
Vid inrapporteringen till IVO av ej verkställda beslut för andra kvartalet har
Äldreförvaltningen ett särskilt boendebeslut som inte kunnat verkställas
inom tre månader. Ärendet överskred gränsen på tre månader med 1 O dagar.

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

Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S).

Beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet.

Exp:
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Kommunfullmäktige
Revisionen

I"""''""'"""'
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§ 103 Dnr 2014-000042 730

eHälsa 2014, digitala nycklar.

Sammanfattning
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för äskande av medel för digitala
nycklar, eHälsa 2014.

Vid föregående budgetberedning lades en budget för nyckelfri hemtjänst
med 840 tkr per år, from 2014.
Budgeten som lades var baserad på kostnader för ett enklare system för att
genomföra nyckelfri hemtjänst. Allt eftersom äldreförvaltningen har arbetat
vidare med frågan har teknikutvecklingen tagit fart. Äldrenämnden har bland
annat fattat beslut om att vara delaktiga i konceptet "Trygghet, service och
delaktighet i hemmet genom digital teknik" (Äldrenämndens protokoll 2014-
03-12, §38, dnr 2007). Konceptet är en del i det länsövergripande samarbetet
eHälsa där fem utvecklingsområden berörs. Ett av dessa är mobilitet i
hemtjänsten som innefattar i ett första skede nyckelfri hemtjänst för att sedan
utvecklas till planering och dokumentation på plats hos vårdtagaren.
Denna utveckling kräver arbetsredskap för omsorgspersonalen som hanterar
de ökade kraven på mobilitet. Arbetsredskapet blir en mobiltelefon med ett
system som hanterar upplåsning och låsning av dörrar. Därefter behöver
systemet kunna hantera planering av personalens arbetspass samt
dokumentation av insatser hos vårdtagaren i hemmet.
I dagsläget kan den enklare formen av nyckelfri hemtjänst inte tillfredsställa
det behov som krävs för att följa med i utvecklingen.
Detta innebär ett investeringsbehov på 1 946 000 kronor.
Driftskostnaderna borde bli ungefär oförändrade på grund av förväntade
möjligheter till effektivisering.

Förslag till beslut
Äldrenämnden äskar 1 946 000 kronor för investeringar under 2015.

Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S),
Anna Espenkrona (M), Christer Stenström (M) och Kristina Rydén (S).
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Beslut
Äldrenämnden beslutar äska hos Kommunstyrelsen 500 tkr för
investeringsmedel i driftbudgeten.
Förvaltningen ska återkomma till Äldrenämnden med kravspecifikation.

Exp:

Kommunstyrelsen/Budgetberedningen
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Äldrenämnden

§ 104 Dnr 2014-000013 730

Långsiktig boendeplanering i äldreförvaltningen.

Sammanfattning
I vår kommun har vi en lång kö till särskilt boende. Snarast möjligt behövs
ett tillskott av boendeplatser. Ett provisoriskt boende har ordnats i form av
Parkdala under 3 år. Detta för att lösa boendefrågan på kort sikt. Prognoser,
som är gjorda av SCB, visar en kraftig ökning av antalet personer i åldrarna
75- 84 år kommer i Ronneby kommun kring år 2020. Det är de så kallade
"krigskullama" som då når mogen ålder. Tiotalet år senare kommer
ökningen för 85+. Denna ökning av antalet äldre innebär att fler platser på
vård och omsorgsboende behövs i kommunen.
En arbetsgrupp bestående av representanter från Äldrenämnden, Kommunala
pensionärsrådet,Ronnebyhus samt Äldreförvaltningen har sett över frågan
kring kommunens äldreboende samt antalet platser idag och det som behövs
i framtiden.
Då byggprocessen i sig är relativt lång krävs det att beslut om byggnation
fattas inom snar framtid för att möta behovet som finns och som kommer.
För att nå rationella schema för ex. nattpersonal behövs minst ca 50- 60
platser per boende. Därför föreslås i första hand tillbyggnader, i samband
med ombyggnader/upprustningar.
Som första projekt föreslås Ålycke. Därefter Lindebo eller Ågårdsbo.

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta

att hemställa hos Ronnebyhus AB att dessa skyndsamt lämnar en
skiss om en upprustning av Ålycke, samt en tillbyggnad med 16-32
lägenheter. Skissen skall kunna vara underlag för en framställan till
kommunfullmäktige.Den skall innehålla tidsplan samt ungefärlig
kostnadsram. Skissen skall utarbetas i nära samarbete med
Äldreförvaltningen.

att hemställa hos Ronnebyhus AB att de därefter gör en motsvarande
skiss angående en utbyggnad av Lindebo.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S),
Birger Svensson (C), Laila Andersson (FP) och Anna Espenkrona (M).

Beslut
Äldrenämnden beslutar

att hemställa hos Ronnebyhus AB att dessa skyndsamt lämnar en
skiss om en upprustning av Ålycke, samt en tillbyggnad med 16-32
lägenheter. Skissen skall kunna vara underlag för en framställan till
kommunfullmäktige. Den skall innehålla tidsplan samt ungefärlig
kostnadsram. Skissen skall utarbetas i nära samarbete med
Äldreförvaltningen.

att hemställa hos Ronnebyhus AB att de samtidigt gör en
motsvarande skiss angående en utbyggnad av Lindebo.

att inhämta material/anteckningar från sammanträde i
boendeplanerings gruppen.

Exp:

Ronnebyhus AB

I Utdraqs bestyrkande
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§ 105 Dnr 2014-000105 730

Taxor för hemtjänst m.m.

Sammanfattning
Ordföranden Sune Håkanssons (RP) skrivelse om eventuell ändring av
taxorna för hemtjänst har varit på remiss till Kommunala Pensionärsrådet.
Avsikten med de föreslagna ändringarna är, i huvudsak, att underlätta
administrationen. Några påpekanden:
Införande av hyra på korttidsboende föreslås för att personer inte skall välja
att bo kvar, även om plats erbjudits på särskilt boende.
Idag är skillnaden liten mellan Nivå 1 och Nivå 2.
Idag får personer med låg eller ingen avgift en minimal eller ingen reduktion
på grund av dubbel bosättning.

Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige följande förändringar
vad gäller taxor m.m.

a. Matdistributionen skall kosta 1 O kronor per portion.
b. Hyra skall utgå på korttidsboende, från och med den dag då personen

erbjudits plats på särskilt boende. Hyran skall motsvara hyran på det
särskilda boendet.

c. Person med hemtjänst skall insända kopia av senast inlämnad
inkomstdeklaration.

d. Taxan för hemsjukvård skall motsvara taxan för vård vid vårdcentral.
Maxbelopp 300 kronor per månad.

e. Personer under 65 år skall ha ett förbehållsbelopp, som är tio procent
högre än förbehållsbeloppet för äldre personer.

f. Taxan för nivå 2 höjs med ca 200 kronor per månad.
g. Inkomster från privat pensionsförsäkring skall medföra att

förbehållsbeloppet höjs med tio procent av utfallande belopp.
h. Personer, som vid inflyttning till särskilt boende får dubbel

boendekostnad, skall få en reduktion på hyran med 3000 kronor per
månad under högst tre månader. Förutsättningen är att
förmögenheten understiger två prisbasbelopp.

1. Vissa redaktionella förändringar skall därtill göras i texten om
avgifterna.
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Efter kommunfullmäktiges beslut skall omarbetning ske av broschyren vad
gäller avgifterna.

Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S),
Laila Andersson (FP), Anna Espenkrona (M) och Anders Lund (M).

Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till föreliggande
beslutsförslag.
2:e vice ordförande Bo Johansson och den socialdemokratiska gruppen yrkar
bifall till följande punkter i förslaget enligt nedan:

a. Matdistributionen skall kosta 1 O kronor per portion.
b. Hyra skall utgå på korttidsboende, från och med den dag då personen

erbjudits plats på särskilt boende. Hyran skall motsvara hyran på det
särskilda boendet.

e. Personer under 65 år skall ha ett förbehållsbelopp, som är tio procent
högre än förbehållsbeloppet för äldre personer.

Avslag på övriga punkter förutom h) och i) där Bo Johansson och den
socialdemokratiska gruppen yrkar återremiss.

1 :e vice ordförande Anders Lund (M) och ledamoten Birger (C) yrkar avslag
på punkt d) men bifaller övriga punkter.

Propositionsordning
Ordföranden Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att Äldrenämnden beslutar att bifalla a) b) e) e) f) g).
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Beslut
Äldrenämnden beslutar att bifalla Bo Johansson:s yrkande om återremiss på
h) och i).

Äldrenämnden beslutar att hemställa hos Budgetberedningen om följande
ändringar av taxorna för hemtjänst:

Matdistributionen skall kosta 1 O kronor per portion.
Hyra skall utgå på korttidsboende, från och med den dag då personen

. erbjudits plats på särskilt boende. Hyran skall motsvara hyran på det
särskilda boendet.
Person med hemtjänst skall insända kopia av senast inlämnad
inkomstdeklaration.
Personer under 65 år skall ha ett förbehålls belopp, som är tio procent
högre än förbehållsbeloppet för äldre personer.
Taxan för nivå 2 höjs med ca 200 kronor per månad.
Inkomster från privat pensionsförsäkring skall medföra att
förbehållsbeloppet höjs med tio procent av utfallande belopp.

Bo Johans son och den socialdemokratiska gruppen reserverar sig angående
punkterna e) d) f) och g).

Exp:

Budgetberedningen
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§ 106 Dnr 2014-000036 730

Anslagsförbrukning 2014

Sammanfattning
Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson redovisar
anslagsförbrukning t.o.m. juli månad 2014.
Utfallet ligger på 56 % vilket ser bra ut enligt budget. Betalningsansvaret har
ökat. Sjuksköterskekontot är något högt p.g.a. tjänsteköp från Nurse partner.
Förvaltningen arbetar vidare med att lösa personalproblemen inom
sjuksköterskeområdet. De s.k. "ytterfallen" har kostat en hel del.

Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S).

Beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet.

Sida
25(35)



~RONNEBY
._. KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-13

Äldrenämnden

§ 107 Dnr 2014-000002 730

Budget 2015 och plan 2016-2017.

Sammanfattning
Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson lämnar
redovisning och förslag till budget 2015, plan 2016-2017.

Äldrenämnden har följande förslag till mål för 2015 - 2016:

• Organiserade aktiviteter på särskilda boenden

• Mötesplatser i varje hemtjänstområde på landsbygden

• Ett palliativt team

• Att inom den palliativa vården använda validerade
smärtskattningsinstrument.

Budgetramen för Äldrenämnden är 318 103 000 tkr.

Personalkostnaderna i hemtjänsten är 1 milj. kr mindre än ram.
Hemtjänsttimmarna har ökat för tidenjanuari- juli med 9,36 %.
Anslag för Parkdala saknas.
Anslag för nytt Trygghetsboende saknas.

Äldreförvaltningen ser en framtida utveckling för teknik, trygghetsboende
och växande verksamhet totalt sett.

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås godta föreliggande förslag till budget för 2015, plan
2016-2017.

Äskande om tilläggsanslag föreslås för

• Åtta korttidsplatser på Parkdala 7 948 tkr.

• Särskild avdelning för s.k. "ytterfall" om fem personer 4 110 tkr.

• Personalkostnader för hemtjänst med 4 000 tkr.

• Hyra för gemensamhetslokalerna på trygghetsboendet 450 tkr.

• Investeringsmedel för införande av digitala nycklar i hemtjänsten
500 tkr.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anders Lund (M),
Johnny Håkansson (S) och Laila Andersson (FP).

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) påtalar under rubriken framtida
utveckling att det tidigare beslutet om alternativ huvudrätt verkställs.
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) påtalar också, under rubriken den
framtida utvecklingen, att kostnaderna kommer att öka för de särskilda
boendena och för de digitala trygghetslarmen.

Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) och den socialdemokratiska gruppen
yrkar under rubriken väsentliga dispositioner att 1 milj. kronor, LOV-pengar,
förs från verksamhet 818 till verksamhet 510/1000, personalkostnader vid
demensboenden.
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar avslag på Bo Johanssons (S)
yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att nämnden
beslutat enligt ordförandens yrkande. Omröstning begärs och ska verkställas.

Ordföranden formulerar voteringsproposition enligt följande:
Den som vill rösta enligt ordförandens yrkande röstar nej. Den som vill rösta
på Bo Johanssons och den socialdemokratiska gruppen röstar ja.
Äldrenämnden godkänner formuleringen av voteringspropositionen.

Omröstningsresultat
Upprop sker och röstning utfaller enligt bifogat röstningsformulär med 8 nej
röster och 5 ja-röster.
Nämnden har beslutat enligt Ordförandens yrkande.

Beslut
Äldrenämnden beslutar enligt förslag till budget 2015, plan 2016-2017.

Bo Johansson (S) reserverar sig för eget förslag.

Exp: Kommunfullmäktige
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§ 108 Dnr 2014-00011 O 730

"Teater för äldre", Regionteatern Blekinge-Kronoberg.

Sammanfattning
Karlskrona kommun har tillsammans med Karlshamns kommun, Blekinge
Läns Bildningsförbund, Musik i Blekinge och Regionteatern Blekinge
Kronoberg blivit beviljade 1,2 miljoner från Kulturrådet, för ett teaterprojekt
inom äldrevården. Projektet bygger på en fortsättning av "Från vägskäl till
dansbana", där målet var att få de äldre aktiva och engagerade. Teater för
äldre bygger på att göra tillsammans, både pedagoger, personal och de äldre
genomför aktiviteterna. Projektet leder till både trivsel för de äldre och till
personalutveckling när det gäller att genomföra enkla aktiviteter i vardagen
tillsammans med de äldre.

Projektplan
Projektet genomförs på sex olika boenden med åtta träffar på varje med en frekvens
på varannan vecka enligt följande planering:

Vecka 1 Informationsträff med varje boende

Vecka 2 Inspirationspaketet "I affären"

Vecka 3 Inspirationspaketet "Skrock och sägner"

Vecka 4 Planering av eget uppdrag - utifrån egna idéer eller förbestämt tema

Vecka 5 Uppstart, inspiration och stöd

Vecka 6 Inspiration och stöd

Vecka 7 Uppdrag visas

Vecka 8 Utvärdering och framtidsplanering

Bedömning
Undersökningar och forskningsresultat har visat att människor som deltar i
kulturella aktiviteter eller kulturskapande har en bättre hälsa samt att
kulturen spelar en viktig roll för ökat välbefinnande. Teater för äldre
stämmer väl överens med det mål som äldrenämnden har beslutat om för
2015-2016, organiserade aktiviteter på särskilda boenden, och kan bidra till
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de boende. Utifrån ovanstående bedöms satsning på Teater för äldre både
som en insats som är både stimulerande både för boende och personal samt
också rätt i tiden.

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att anta projektplan.

Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anders Lund (M),
Ingrid Carlsson (M), Tomas Lund (SD), Laila Andersson (FP) och
Sylvia Edwinsson (MP).

Beslut
Äldrenämnden beslutar att anta projektplan enligt ovan. 200 tkr tas från
Äldrenämndens konto 710001 828.

Ledamöterna Anders Lund (M), Ingrid Carlsson (M) och Tomas Lund (SD)
deltar inte i beslutet.

Sida
29(35)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-13

Äldrenämnden

§ 109 Dnr 2014-000003 739

Aktuellt i verksamheten.
Föreligger följande information från aktuellt i äldreförvaltningen.

Verksamhetschef Maria Sevestedt informerar enligt följande:
Totalt 22 personer står i kö till äldreboende, nio personer till
demensboende och 13 personer till särskilt boende.
Sommaren har varit ganska lugn. Enstaka semestervikarie där det inte
fungerat. Några klagomål i centrala Ronneby hemtjänst men även
positiva brev om en bra hemtjänst.

Äldrechef Torill SkaarMagnusson informerar enligt följande:

Tunstall AB vann upphandlingen om trygghetslarm i hemmet.

Äldrechefen återkommer till nämnden angående specialistutbildning
för sjuksköterskor.

Beslut
Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

I Utdraqsbestyrkande
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§ 110 Dnr 2013-000164 730

Olsgården, gemensamhetskök avdelning 1 och 2

Sammanfattning
Ärendet har tidigare behandlats under§ 148/2013. Äldrechefen fick då i
uppdrag att lägga kostnaderna för köken på Olsgården inom budgetramen
2014. Kostnaderna visade sig bli mycket högre än som tidigare redovisats.

Beslut
Äldrechefen får i uppdrag att återkomma med redovisning och kostnader för
en upprustning av gemensamhetskök på Olsgården avdelning 1 och 2.
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§ 111 Dnr 2014-000005 730

Skrivelser, cirkulär m.m.
Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m.

a) Från Arbetsmiljöverket 2014-07-02 Resultatet av
inspektionerna i Äldreförvaltningen.

b) Från SKL-Kommentus-Inköpscentral avropsförfrågan med inbjudan
att lämna avropssvar.

Trygghetslarm och larmmottagning 2012.

e) Från Kommunfullmäktige
§ 123/2014 Besvarande av fråga till Äldrenämndens ordförande
angående vård- och omsorgscollege från KP-ledamoten
JanAnders Palmqvist (S).
§ 152/2014 Fyllnadsval efter Susanne Lundgren (M) som ledamot i
Kommunstyrelsen samt uppdraget som vice ordförande i
Äldrenämnden.
§ 171/2014 Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2014.

d) Från Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 209/2014 Hyresavtal
Sörbycenter.

e) Från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, beslut 2014-06-12
angående tillsyn av nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid
särskilda boendet Lindebo, Ronneby.

f) Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet, KPR, 2014-06-05.

g) Protokoll från Äldreomsorgens samverkansgrupp 2014-06-04.

h) Cirkulär 14:31 från Sveriges Kommuner och Landsting 2014-07-04
Politiska partier inom vård och äldreomsorg.

i) Svar 2014-06-27 på skrivelse till personalen på Vidablicks
demensboende grupp 1 - 6.

I Utdraqsbes tyrkånde
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Beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet.

I Utdraçsbestyrkande
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§ 112 Dnr 2014-000006 730

Delegations bes I ut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 juni- 31 juli 2014.

Rapporter i personalärenden.
Avskrivningar av fordringar efter dödsboanmälningaroch bouppteckningar.

Beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet.
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§ 113 Dnr 2014-000007 730

Övriga ärenden.

Ledamöterna Tomas Lund (SD) och Bo Johansson (S) besökte förra året
Ågårdsbo som kontaktpolitiker och påtalade då ett antal brister, se nämndens
§ 79/2014. Äldrechef har kontaktat Ronne byhus och fått till svar att de redan
har tagit upp frågan på sin dagordning och kan nästan lova att det blir
åtgärdat i årets underhållsbudget.

Sida
35(35)



ALDRENAMNDEN i Ronneby (omröstningslista) Datum: J (J L- -
Närvarande

LEDAMÖTER Jª nej Jª nej Jª nej

Sune Håkansson (RP)
X

Anders Lund (M) ><
Anna Espenkrona (M)

.X
Birger Svensson (C)

.X
Susanne Petersson (C)

X
Susanne Östergaard (FP)

Johannes Chen (KD)
X

Bo Johansson (S) x
Birgitta Andersson (S)

Eva Blennow (S)

Johnny Håkansson (S)
)(

Sylvia Edwinsson (MP) X
Tomas Lund (SD) X
ERSÄTTARE
Ingrid Carlsson (M)

Kjell GG Johansson (M)

Christer Stenström (M)

Göran Göransson (C)

Ulla Samuelsson (C)

Laila Andersson (FP) ><
Hjördis Thiel (RP)

Ann-Margret Pfeifer (S)
.X

Kristina Rydén (S)
X

J_ 11 Q~ 73



Göran Otfors (S)

Kirsten Nordgren (S)

Lennart Karlsson (V)

Ylva Olsson (SD)



Mötesplatser i varje hemtjänstområde på landsbygden- indikator; minst en organiserad träff i
månaden per område (totalt c:a 60 träffar per år), målvärde; 80 %, uppföljning ÅR.

Budget 2015 -Äldrenämnden

l. Kommunfullmäktiges mål 2015

Äldrenämndens förslag till mål 2015-2016

Organiserade aktiviteter på särskilda boende- indikator; minst två aktiviteter per vecka per
boende, målvärde; 100%, uppföljning Tl, T2 och ÅR.

Ett palliativt vårdteam- indikator; Palliativa registret: uppfyllt önskemål om dödsplats, målvärde;
90 %, uppföljning ÅR.

Att inom den palliativa vården använda validerade smärtskattningsinstrument- indikator;
Palliativa registret: Utförd validerad smärtskattning, målvärde; 70 %, uppföljning Tl, T2 och ÅR.

2. Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar inför 2015 i förhållande till
verksamheten under 2014

Äldrenämnden har under en längre period haft en betydande kö till särskilt boende vilket innebär
att behovet av boendeplatser har ökat. Äldrenämnden har under året vidtagit åtgärder genom
att på Vidablick omvandla en avdelning om sju lägenheter från korttidsplatser till särskilt boende.
En långsiktig boendeplan håller på att arbetas fram inom äldrenämnden Föratt kunna tillgodose
det totala behovet av boendeplatser har äldrenämnden tillfälligt hyrt ett hus inom området
Parkdalaför att bedriva delar av korttidsverksamheten där.

Utvecklingen av hemtjänsttimmarna visar på en fortsatt ökning. Jämför man perioden jan-juni
2013 med 2014 ger det en ökning med 9,36 % i beslutade timmar. Tittar då vad en snittkostnad
per varje beslutad timme kostar ser man en minskning med 5,68 kr per beslutad timme för
perioden. En kostnadsbesparing på minst 850 tkr.

Trenden pekar på att den totala verksamheten växer vilket stämmer överens med den
demografiska utvecklingen i kommunen. Konsekvensenav detta blir att förvaltningen får ett ökat
behov av samtliga professioner så som enhetschefer, biståndshandläggare, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och sjuksköterskor.

Den tekniska utvecklingen som sker inom välfärdsområdet innebär ocksåett behov av en teknisk
kompetens inom förvaltningen, samt ett ökat anslag för inköp av tekniskt materiel.



Bokslut Bokslut Budget Utfall Tl Prognos Bokslut Budget Plan
Ordinärt boende 2012 2013 2014 2014 2014(11) 2014 2015 2016

Antal vårdtagare 1148(567) 888 (617) 722 (626)
-därav 85 år och däröver 485 (234) 394 (272) 347 (310)
-därav icke ålderspensic 94(47) 68 (47) 45 (39)

Anhörigvård 27 (20) 21 (16) 16 (16)
Trygghets larm 986 (748) 943 (767) 838 (765)
Matdistribution 560 (386) 564 (396) 481 (418)
Hemtjänsttimmar 273433 292003 100187 304735
Nattinsatser 166 (88) 122 (82)
Upplevd kvalitet i
hemtj
(Målvärde 80) 79
Utfall är ackumulerat under perioden, inom paran tes är ögonblicksbild den siste dagen i april.

3. Verksamhetsmått och nyckeltal

Bokslut Bokslut Budget Utfall Tl Prognos Bokslut Budget Plan
Särskilt boende 2012 2013 2014 2014 2014(11) 2014 2015 2016

Antal platser
demensboende 138 148 148
Antal platser särskilt
boende 155 146 146
Antal platser
korttidsboende 25 25 29
Antal trygghetsplatser 2 1 1
Beläggningsgrad dygn,
särskilt boende (även
demens) 101847 34230
Kostn/plats/boende/SC
B/Riket 587996
Kostn/pl ats/boe nde/SC
B/R-by 585915
Omsättning särskilt
boende 109 89
Upplevd kvalitet i säbo
(Målvärde 80) 78 78



Budgetförslaget avser Äldrenämnden

4. Nämndens budget 2015, plan 2016-2017

(tkr) Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan
2012 2013 2014* 2015 2016 2017

Intäkter -45 211 -33 708 -32 166 -31996

Personalkostnader 250 434 271 284 281 855 279 508

Övriga kostnader 58 721 66 627 69 271 68 752

Avskrivningar 1399 1380 1529 1664

Internränta 277 208 175 175

Nettokostnad 265 620 305 791 320 664 318103 318 866 318 941

*Budget 2014 inkl budgetmedel Parkdala

Väsentliga dispositioner (Äldrenämnden)

(tkr) Budget Plan Plan
2015 2016 2017

Planbelopp 318103 318 866 318 941

Hyreskostnad minskar 267 tkr Hyresintäkter minskar -215 tkr* 52

Städ kostnader 484

Betalningsansvar 100

Intäkt Hemtjänstsavg - 638 tkr Avgift annan kommun 100 tkr ** -538

Trygghetslarmkostnad 106 tkr -Trygghetslarmintäkter 75 tkr 31

Minskad intäkter Flyktingmottagning (Anhörigvård) 620

Minskning personalkostnad (Anhörigvård 425 tkr) -749

Planbelopp efter dispositioner 318103 318 866 318 941

*Björklidenshyreskostnad och -intäkter upphör 20150701

**Ökade intäkter på hemtjänstavgifterna, större betalningsutrymme samt ökade hemtjänsttimmar. Intäkterna för
sommargäster som önskar hemtjänst har minskat.

5. Kortfattad beskrivning av nämndens verksamhetsområde

Verksamhetsbeskrivning

Äldreomsorgens verksamhet grundar sig på målgruppen för Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso
och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bedrivs genom hemtjänst, hemsjukvård,
hemrehabilitering, särskilt boende, nattpatrull och dagverksam het. Personal med olika
kompetenser finns som kan tillmötesgå speciella och omfattande vård- och omsorgsbehov hos

kommuninvånarna.

Inriktnings- och verksamhetsmålen ska tillsammans med nationella utvecklingsplaner fungera
som underlag för nämndens verksamhet.

En god äldrepolitik leder till trygghet, delaktighet, integritet och självbestämmande för den

enskilde.



Individens fokus, medinflytande och självbestämmande är centrala begrepp inom
äldreförvaltningen och syftar till att upprätthålla en god kvalitet inom Ronneby Kommuns vård
och omsorgsverksamhet.

Äldreomsorg

Grundläggande för äldreförvaltningen är att inom ramen för socialtjänstlagen erbjuda
möjligheten att levaoch bo självständigt med en aktiv och meningsfull tillvaro. Hemtjänsten
medverkar till att kommunens invånare ska kunna tryggt bo kvar i sitt ordinära boende trots ett
behov av stöd och omsorg. Detta innebär att man utifrån lagstiftningen kan få insatser som är
individuellt anpassadetill en skälig levnadsnivå.

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivåoch trygghet i det ordinära boendet finns särskilt
boende. Ungefär hälften av platserna har inriktning mot demens.

Trygghetsboenden finns centralt i Ronneby i området Rydenskanoch i Eringsboda.
Trygghetsboende är en mellanform dit man kan flytta utan föregående biståndsbeslut. Kravet för
att kunna erhållen en lägenhet i ett trygghetsboende är att minst en i hushållet ska ha fyllt 70 år.
I ett trygghetsboende finns gemensamhetslokal för aktiviteter samt matservering för lunch.

Dagverksamhetför dementa finns både centralt i Ronneby,Gläntan och i Backaryd, Solbacken. I
centrala Ronnebyfinns även en öppen dagverksamhet, Elsa. Med öppen verksamhet menasatt
man kanvistas i dagverksamheten utan förgående biståndsbeslut.

Insatser inom äldreförvaltningen fastställs vid biståndsbedömning. Biståndsbedömning sker vid
personligt möte mellan den enskilde och biståndshandläggaren. Den enskilde kan själv bestämma
om någon därutöver, och i så fall vem som ska närvara.

Hälso- och sjukvård

Kommunen har sedanjanuari 2013 ansvar för hälso- och sjukvård upp till och med
sjuksköterskenivå i både ordinärt- och särskilt boende.

Målsättningen är att hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av kommunens personal ska
kännetecknas av en hög kunskapsnivåmed spetskompetens, vilket garanterar god vår och
medicinsk säkerhet. Detta inkluderar allt ifrån förebyggande arbetssätt till vård i livets slutskede.

Personal

Tillsvidareanställd personal har möjlighet att välja önskad sysselsättningsgrad. Det är ett
strategiskt beslut för att behålla dagensmedarbetare men ocksåför att möta framtidens behov
av att rekrytera personal. Utbildning och handledning är viktigt för att utveckla kvaliteten i
verksamheten. En annan viktig aspekt är att utveckla ett organisatoriskt lärande vilket innebär att
finna former för att den kunskap en enskild anställd tillskansas genom utbildning eller
handledning ska kommer verksamheten till godo. Äldreförvaltningen består i sigav personer med
flera olika kompetenser och mycket erfarenhet som strukturellt behöver synliggöras.
Internkontroll, kollegial granskning och intern handledning är exempel på metoder som ska leda
till att frigöra och utveckla den interna kompetensen.



Framtida utveckling

Satsningarpågår med att utveckla tvärprofessionella team som avser att stödja och utveckla
personalen i arbetet med att utforma en trygg och mera individuell omsorg trots ett omfattande
omsorgsbehov. Omfattande omsorgsbehov kräver flera olika professioner för att säkerställaoch
utveckla kvaliteten och tryggheten runt den enskilde både i ordinärt- och särskilt boende.

Teknik

Inom de närmaste åren kommer en teknisk utveckling att ske inom välfärdsområdet. Närmast
inom äldreförvaltningen står nyckelfri hemtjänst och digitala trygghetslarm på agendan. Lyckade
försök med plattor inom demensvården har gjorts som succesivt kommer att utvecklasvidare.
Långtgåendeplaner finns även om att individuell dokumentation ska ske hemma hos den
enskilde. Det pågår för närvarande flera försök runt om i Blekinge inom området teknik i
välfärden.

Digitala trygghets/arm

Samhället står inför en utveckling som innebär en anpassning från analoga till digitala
kommunikationslösningar. Inom äldreförvaltningen i Ronneby kommer detta bl. a att innebära
att trygghetslarmen inom en tvåårsperiod kommer att behöva bytas ut.

Framtida äldreboende

Det pågårett arbete inom äldrenämnden med att ta fram en långsiktig boendeplan. Trenden
visar på att det finns ett behov av att utöka boendebeståndet i kommunen när det gäller särskilt
boende för äldre men också av någonmellanform så som trygghetsboende eller seniorboende.
Utvecklingen inom särskilt boende kan ske genom om- och tillbyggnation eller nybyggnation.
Initialt diskuteras att utveckla det befintliga boendebeståndet.

Det kommunala bostadsbolaget har långtgående planer på att byggaett trygghetsboende inom
området Espedalen. Äldrenämnden åtar sig att hyra gemensamhetslokalerna och även bemanna
lokalerna utifrån det krav som ställs på bemanning av trygghetsboende.

Kost

Önskemål finns inom äldrenämnden att alternativ huvudrätt ska finnas både inom ordinärt och
särskilt boende från och med 2015.



Parkdala

Äskande om tilläggsanslag

Trenden pekar på att den totala verksamheten växer vilket stämmer överens med den demografiska
utvecklingen i kommunen. Samtidigt ökar kraven om utveckling av kvaliteten i form av ett mera
individuellt perspektiv med delaktighet och självbestämmande. Denna utveckling har lett till ett ökat
tryck på samtliga professioner inom förvaltningen. Det finns därför ingamöjligheter att finansiera
verksamheten vid Parkdalautan tillskjutande av medel, utan att avvecklaannan verksamhet somt ex
dagverksamheterna som inte är lagstadgadeverksamheter. Att ta bort dagverksamheter strider mot
kravet om aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskapmed andra vilket i sig bidrar positivt till de
äldres hälsa.

Helårskostnad för åtta korttidsplatser är 7 948 tkr.

Ytterfall

Under de senaste tre åren kan påvisasen trend om att det årligen finns några fall av personer med
svårare demenssjukdom där beteendet är kraftigt utåtagerande i verksamheten. Erfarenheten visar
att den fasen av sjukdomstiden pågår från tre till fyra månader och uppemot ett år. Dessa ärenden
har befunnit sig på traditionella demensboenden vilket har varit negativt för övriga boenden, då de
blir skrämda. Verksamheten har även sett en svårighet för personalen då det enbart är ett fåtal som
har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att arbeta med denna typ ärenden. Hittills har
verksamheten dels fått utöka den egna bemanningen för varje tillfälle och dels köpt tjänster för att
kunna få rätt kompetens.

För att kunna bedriva en verksamhet som ger den omsorg som är ändamålsenlig för alla som bor i ett
demensboende bör verksamheten ordna en särskilt korttidsavdelning för ytterfall där det tillsätts
personer med personlig lämplighet och kompetens för detta arbete, och där personer med svårare
demenssjukdom kan vistas under den svåra perioden. Idagär ytterfallen en risk både för övriga
boenden och personalen.

En möjlighet finns att ordna en avdelning för ytterfall inom Parkdala. Verksamheten kräver en täthet
om minst 1,1 per vårdtagare dagtid och i utgångspunkten en personal till utöver de två som redan
finns nattetid på Parkdala. En avdelning med ytterfall bedöms vara lämpligt med fyra till fem
personer åt gången. En sådanverksamhet kommer att bemannas utifrån antal och behov.

Helårskostnad för en avdelning om fem personer är 4 110 tkr.

Hemtjänsten

Hemtjänsttimmarna för januari till juli har ökat med 9,36 % jämfört med samma period 2013. Under
samma period har kostnaden per hemtjänsttimme minskat med 5,68 kr. Det har skett en ständig
ökning av hemtjänsttimmarna de senaste tre till fyra åren och det finns inget som tyder på något
annat framöver.

Verksamheten behöver ett tilläggsanslagmed 4 000 tkr.



Kostnad hyran (ca 450 tkr) personal och övrigt 260 tkr.

Trygghetsboende Espedalen

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2013-12-12 § 271 har beslut fattats om att godkänna planerna på
nyproduktion trygghetsboende vid Espedalenoch även om att avsätt tillräckligt med medel för
värdinnetjänst.

Äldrenämnden äskardärutöver om medel för hyra av gemensamhetslokalerna.

lnvesteringsmedel

Digitala nycklar

Äldrenämnden behöver ett investeringsanslagom 500 tkr för 2015.



Sammanställning över budgetmedel för Parkdala

Hyresintäkter Vida blick
Ökade hemtjänstavgifter Vida blick
Lönekostnad utökade pl Vidablick
Minskade matkostn Vidablick

Ökade intäkter mat kortis
Lönekostnad Dag Parkdala (8pl)
Lönekostnad Natt Parkdala
Hyres-o städkostnad
Övriga kostnader
Ej förväntade kostnader
Kapitalkostnad

Begäran om tilläggsanslag 2015

Plan 2
Demensplatser
Ökade hemtjänstavgifter
Lönekostnad Dag Parkdala (Spi)
Lönekostnad Natt Parkdala
Hyres-o städkostnad
Övriga kostnader
Kapitalkostnad
Totalkostnad Demens

Begäran om tilläggsanslag 2015

2014 (10 pl)

täthet 1, 1 ÅA

2015

-343
-31

1236
-114

-228
2 641
2 274
1822
591

o
100

7 948

7 948

-22
2 751
1137

94
150

o
4110

4110



Ej lagstyrd verksamhet

Dagverksamhet Elsa

PersonaI kostnad
Hyreskostnad
Drift

908
188
30

1126

Dagverksamhet/kök Hammel ins väg, samt värdinna

Personalkostnad
Hyreskostnad
Drift

730
211
40

981

Dagverksamhet Gläntan/Solbacken

Personalkostnad
Drift

1 752
841

2 593

Trygghetsboende Björkliden

Personalkostnad
Hyreskostnad
Hyresintäkt
Städkostnad
Drift

232
370
-56
113
10

669

Alla belopp är på helårseffekt.
Björklidens trygghetsboende är hyran beräknad på gemensamhetsutrymmet.


