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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2013-03-13 
 

 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Äldrenämnden 
 

Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 - 17.15 

 

Beslutande 

Sune Håkansson (RP) ordförande Johnny Håkansson (S) 

Bo Johansson (S) §§ 34-35 Sylvia Edwinsson (MP) 

Anders Lund (M) Tomas Lund (SD) 

Birger S Svensson (C) §§ 34-39  Anna Espenkrona (M) tjänstg. ersättare  

Susanne Petersson (C) Ulla Samuelsson (C) §§ 40-44 tjänstg.ers. 

Susanne Östergaard (FP) Ann-Margret Pfeifer (S) §§ 36-44 tjänstg. ers.  

Johannes Chen (KD) Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare 

Birgitta Andersson (S)  
 

 

Övriga deltagare: 

Ersättarna Kjell G G Johansson (M), Ingrid Carlsson (M), Hjördis Thiel (RP), Kirsten Nordgren (S), Björn Brink 
(SD), Ulla Samuelsson §§ 34-39 och Ann-Margret Pfeifer §§ 34-35, samtalsledarna Katarina Ovesson och 
Kerstin Lindgren § 34, kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson § 34, verksamhetscheferna Maria Sevestedt och 
Helen Ahlberg §§ 35-37, ekonom Eva Robertsson §§ 38-39, projektledare Josef Mösenbacher § 40, samt   
äldrechef Torill Skaar och sekreterare Inga-Lill Gliveson. Bo Johansson (S) var närvarande under §§ 38-44. 
 
Utses att justera: Birgitta Andersson 

Justeringens plats och tid: 

Kommunledningsförvaltningen 2013-03-19/13.30 
 
 

Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: 34 - 44   

 
 
Ordförande: Sune Håkansson  

 

 
Justerande: Birgitta Andersson 

 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ: Äldrenämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2013-03-13 
 

Datum för anslags uppsättande:  2013-03-19  

 

Datum för anslags nedtagande:  2013-04-09 

 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 

 
 
Underskrift: Inga-Lill Gliveson 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/53 

§ 34  Värdegrundsarbete inom äldreomsorgen. 

 

Kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson informerar om värdegrundsarbetet i äldreomsorgen. 

Samtalsledarna Katarina Ovesson och Kerstin Lindgren presenterar sitt arbete som samtalsledare  

när det gäller införande av lokala riktlinjer utifrån nationell värdegrund. Katarina Ovesson arbetar i 

Bräkne-Hoby hemtjänst och Kerstin Lindgren arbetar i nattpatrullen. 

 

Samtalsledarna arbetar i par, där en leder samtalet och en dokumenterar vad de samtalar om. 

Det ska genomföras tre samtal i alla personalgrupper inom hela verksamheten med teman 

bemötande, välbefinnande och meningsfull tillvaro. Samtalen är obligatoriska. Sju till nio  

personer ingår i varje grupp. 

 

Målet är att komma fram till samsyn för all personal och detta ska mynna ut i skriftliga lokala  

värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. I varje grupp diskuteras konsekvenserna i de fall  

personal inte följer de garantier som beslutas.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Kristina Rydén (S), Anna Espenkrona (M),  

Anders Lund (M), Sylvia Edwinsson (MP) och Susanne Östergaard (FP). 

 

Ordföranden tackar för ett mycket bra arbete. 

 

Beslut 

Informationen och presentationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/57 

§ 35  Utbildningsplan för Äldreförvaltningen 2013/2014. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-06 Tjänsteskrivelse 2013-03-06 från Maria 

Sevestedt och Helen Ahlberg. 
   

Sammanfattning 
Verksamhetscheferna Maria Sevestedt och Helen Ahlberg redogör för Äldreförvaltningens 

utbildningsplan 2013/2014 gällande större planerade utbildningsinsatser för verksamheterna, 

planering/beställning och verkställighet. 

 

Utbildningsplanen kan komma att förändras över tid på grund av verksamheten och  

prioriteringar. 
  

Inplanerad utbildning 
2013 

  
När 

 
Målgrupp 

 Risk- och 
händelseanalys      15+17 januari: 16 januari  Legitimerad personal 
Utbildare: susanne Wallin 
Pettersson   :    Biståndshandl. + enhetschefer 

Administratörsutbildni
ng BPSD     Alla aktuella enheter Teamen (EC; SSK, USK)  
genom Blekinge 
kompetenscentrum (BKC)   

klara 
maj    Silviasystrar + demens SSK 

Time Care, ny 
schemaläggningsmodul   

Klart 
våren   Omvårdnadspersonal  Enhetschefer 

  
    

    
 

  

Identifierbara medicin- värde och 
nyckelskåp   Återstående enheter  3-4 omvårdnadspersonal/enhet 
PAAM: Utbildning kring 
hanteringen   klara under våren Enhetschef   

Handledning via Previa     
Klart 
våren   Enhetchefer 7 st + VC 

Min roll som chef i den nya 
organisationen               

Forts. Förbättringsarbeten via 
BKC  våren 

 
Klart under året Team (EC, USK,    

2013: Olsgården + 
Listerby/Johannishus htj 

 
    legitimerad personal)  

Lagstiftning HSL/SoL       19 + 20 mars  Legitimerad personal, 
Utbildare: Ulf 
Fröberg 

   

Halvda
g   biståndshandläggare, 

Gemensam satsning länet, 
genom BKC       enhetschefer   

Procapita         14 + 15 februari: Bistånds- och avgifts handl., EC 
Uppföljning med 
konsult     

26 
mars:   Biståndshandl., enhetschefer 

Värdegrundssamtal        Kontinuerligt under  Samtlig personal     
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fortsättning enligt planering år 
2013 

 
året   ÄF 

  
  

Värdegrunden: Utbildning av fler 
samtalsledare April    Intresseanmälning  

Utbildare: 
Samtalsledare/VC/Kvalitetsutv.       

Samtlig personal ÄF 
 
 
 

Att vara 
värdegrundsledare     4 + 5 september: 

Samtalsledarn
a 

  
  

och driva värdegrundsarbetet 
som chef inom  

 
    Enhetschefer   

äldreförvaltningen 
   

    Verksamhetschefer 
Utbildare: Anna 
Gilbe                   

 
 

          Fortsatt 
utbildningsplanering  

  
När 

 
Målgrupp 

 Att vara chef/ledare på en enhet, 
hur skapas    Hösten 2013 Enhetschefer   
motivation, engagemang för alla 
professioner      Länsövergripande 
i teamet, "lilla ledningsgruppen" 
för att driva  

 
     satsning där Rby   

ständiga 
förbättringar           ska vara pilotgrupp via BKC 

Nya bemanningsregler i 
demensvården   Hösten 2013 Biståndshandl.   
Utbildare: Jonas 
Reinholdsson         Länsövergripande via BKC 

Biståndshandläggarens roll i 
förhållande till        Biståndshandläggare 

Lagen om valfrihet                   

Psykisk ohälsa           Omvårdnadspersonal 

              Ev.länsövergripande via BKC 

Hjärt- och 
lungräddning         Ev. legitimerad personal och  

              omvårdnadspersonal? 

Modern 
arbetsteknik           Rehab-personal   

  
    

    
   

  

Utbildning: 
Förskrivning av 
inkontinenshjälpmedel         SSK       

                      

Sår utbildning             SSK       

                      
Palliativ vård 
utbildning 

   
    SSK 
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Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att anta utbildningsplanen. 

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

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anta utbildningsplanen. 

____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/58 

§ 36  Kompetensinventering. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-06 Tjänsteskrivelse 2013-03-06 från Maria 

Sevestedt om redovisning av 
kompetensinventering. 

   

Sammanfattning 
Våren 2012 genomfördes en kompetensinventering med anledning av arbetet med 

omvårdnadslyftet. Syftet med inventeringen var främst att få en uppfattning av hur  

många som är utbildade undersköterskor.  

 

446 omvårdnadspersonal svarade på inventeringen. 

Resultatet blev:  

 298 undersköterskor 

 148 vårdbiträden 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att anta kompetensinventeringen samt att uppdra åt förvaltningen att 

återkomma med en långsiktig kompetensplan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anna Espenkrona (M),                 

Susanne Petersson (C), Susanne Östergaard (FP), Ann-Margreth Pfeifer (M), Johannes Chen (KD), 

Kristina Rydén (S), Johnny Håkansson (S) och Sylvia Edwinsson (MP). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anta kompetensinventeringen samt att uppdra åt förvaltningen att 

återkomma med en långsiktig kompetensplan vid nämndens sammanträde i november månad 2013. 

 

_____________________ 
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2013/59 

§ 37  Kösituationen till särskilt boende. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-07 Kösituationen 2013-03-07    

Sammanfattning 
Verksamhetschef Helen Ahlberg lämnar en redovisning om kösituationen till särskilt boende i 

Ronneby kommun som i nuläget är fem personer till särskilt boende varav fyra har erbjudits boende 

men tackat nej. Kösituationen till demensboende är 17 personer där två personer har erbjudits 

boende, varav en har tackat nej och en ännu inte svarat.  

Äldreförvaltningen kommer att presentera en tillfällig åtgärdsplan för kösituationen till 

demensboende vid äldrenämnden 2013-03-13. 

 

Kön till demensboenden ökar stadigt och det finns inte möjlighet att erbjuda boende i den takt som 

behövs. Denna förändring har skett under kort tid. Under sommaren 2012 kunde konstateras ett  

flertal lediga lägenheter både inom särskilt boende och demensboende. Nuvarande situation kan 

komma att innebära vitesförläggande från Socialstyrelsen på grund av väntetiden från beslutsdatum 

för bifall till särskilt boende till att lägenhet erbjuds överstiger 90 dagar. Detta gäller för sju 

ärenden.  

 

Åtgärd 

För att omedelbart hantera ovanstående situation kommer fyra platser på korttidsboendet att öppnas 

för att ta emot personer som väntar på demensboende. Med denna åtgärd minskas risken för 

vitesföreläggande. Det synes också angeläget att inte avsätta platser inom korttidsverksamheten för 

personer som väntar på demensboende. En sådan beläggning av korttidsplatserna kan skapa 

merkostnader i form av betalningsansvar för personer som skrivs ut från sjukhuset och som 

beviljats korttidsboende. 

En utökad verksamhet på korttidsboendet med fyra platser kommer att betyda en ökning av 

personalkostnader med ca 2 535 000 kr per år. 

 

Långsiktig planering 

Behovet av platser på demensboenden har ökat och det är en trend som förväntas hålla i sig. 

Äldreförvaltningen måste långsiktigt planera för hur det behovet ska tillgodoses. Det har skett  

en minskad efterfrågan på vanliga särskilda boendeplatser sedan Ronneby kommun inrättat 

trygghetsboenden. Detta kan ge möjligheter att omvandla platser på särskilt boende till 

demensboende. Äldreförvaltningen kommer att arbeta fram en handlingsplan för hur innevarande 

resurser kan förändras och även en analys över eventuellt behov av utökat antal boenden för 

dementa. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka ärendet vidare till 

Kommunstyrelsen för information. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Anna Espenkrona (M), Anders Lund (M) och  

Johnny Håkansson (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

 

_____________________ 
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2013/36 

§ 38  Anslagsförbrukning. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-06 Anslagsförbrukning t.o.m. febr. 2013.    

Sammanfattning 
Förvaltningschef Torill Skaar redogör för anslagsförbrukning t.o.m. februari månad 2013. 

Ekonom Eva Robertsson är närvarande och svarar på frågor.  

 

Nya verksamhetssystemet ProCapita har medfört ett stort arbete. Flera av enhetscheferna  

har bekymmer med att hålla budgeten. Hemtjänsten följer prognosen. 

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

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2013/25 

§ 39  Internbudget 2013. 

 

Äldrechef Torill Skaar meddelar att arbetet med internbudgeten fortgår. Ärendet kommer att 

behandlas vid Äldrenämndens sammanträde i april. 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2012/12 

§ 40  Lagen om valfrihet, LOV. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-02-25 KPR, Josef Mösenbacher    

2 Beslut allmänt ärende 2013-02-18 ÄN §20/2013 2013-02-14, LOV - 
Information 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-18 LOV Lagen om valfrihet - 

förutsättningar för implementering av 

lagen om valfrihet (LOV) inom 

Äldreförvaltnignen i Ronneby  

   

Sammanfattning 
Ärenden har behandlats av Äldrenämnden 2013-02-14 § 20 där det beslutades att ta informationen 

till protokollet och återkomma vid nämndens sammanträde i mars. Ärendet lämnades för remiss till 

Kommunala Pensionärsrådet för yttrande. 

 

Projektledare Josef Mösenbacher lämnar redovisning och påtalar att vissa justeringar gjorts i den 

utredning som lämnades ut i samband med nämnden i februari. Äldrenämndens politiska 

ledningsgrupp för LOV har haft sammanträde den 21 februari. 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, behandlar remissen vid sammanträde den 26 mars. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anna Espenkrona (M),  

Susanne Östergaard (FP), Anders Lund (M), Hjördis Thiel (RP), Kristina Rydén (S) 

och Johannes Chen (KD). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet och behandla ärendet vid nämndens 

sammanträde i april. 

 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(16) 

 
Äldrenämnden 2013-03-13 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/8 

§ 41  Aktuellt i verksamheten. 

 

Äldrechef Torill Skaar meddelar att förslag på utbildningar ska arbetas fram i samband med 

Omvårdnadslyftet. I förslaget ska framgå vilka utbildningar som är aktuella och om det är  

på s.k. egen tid. Kunskapskällan och Omvårdnadsvux är aktuella utbildningsställen. 

Äldrechefen återkommer med förslag. 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2013/4 

§ 42  Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. 

 

a)  Skrivelse 2013-02-01 om entledigande från uppdraget som ersättare i Äldrenämnden, Viktor 

Karlsson (M) Dnr. 2013/48 (172). 

 

b) Skrivelse 2013-02-12 med begäran om revidering av nuvarande reglemente för Pensionärsrådet 

Dnr. 2013/49 (174). 

 

c) Redovisning av projekt ”Trygg hemgång 2012” Dnr. 2013/51 (181). 

 

d) Från Kommunfullmäktige § 34 2013-01-31 angående Besvarande av medborgarförslag från 

Bengt Mauritzson gällande den nya politiska ledningen – Alliansen – ska verka för att nämnders 

sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare. 

 

e) Från Polismyndigheten 2013-02-16 anmälan om skadegörelse på en av hemtjänstens bilar 

Dnr. 2013/50 (175). 

 

f) Förtroendenämndens verksamhetsberättelse 2012. 

 

g) Protokoll 2013-01-31från Förtroendenämnden.  

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

_____________________ 
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2013/5 

§ 43  Delegationsbeslut. 

 

Följande delegationsbeslut redovisas. 

 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 28 februari 2013. 

 

Rapport i personalärenden. 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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2013/6 

§ 44  Övriga ärenden. 

 

- Ersättare Hjördis Thiel (RP) önskar att få dokumentet ”Trygg hemgång” skickat digitalt. 

Sekreteraren skickar dokumentet till alla som lämnat mejladress. 

 

-  Ledamot Johannes Chen (KD) informerar om teatern ”Det har kommit en båt med bananer” 

i Sparresalen, Karlskrona, den 19 april kl. 15.00 (föreställning kl. 18.00).   

 

_____________________ 

 


