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Sammanträdesprotokoll
2013-12-11

Äldrenämnden
Plats och tid:

Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 – 17.00

Beslutande

Sune Håkansson (RP) Ordförande
Bo Johansson (S) §§ 147-152
Anders Lund (M)
Birger S Svensson (C)
Susanne Petersson (C)
Johannes Chen (KD)
Birgitta Andersson (S)

Eva Blennow (S)
Johnny Håkansson (S)
Sylvia Edwinsson (MP)
Tomas Lund (SD)
Anna Espenkrona tjänstgörande ersättare
Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare
Ann-Margret Pfeifer tjänstg.ers. §§ 153-159

Övriga deltagare:
Ersättarna Kjell GG Johansson (M), Ulla Samuelsson (C), Ann-Margret Pfeifer (S), Kristina Rydén och
Gudrun Johansson (SD), verksamhetschef Helen Ahlberg § 155, systemförvaltare Ulf Danielsson § 147,
ekonom Eva Robertsson §§ 152-153, äldrechef Torill Skaar Magnusson och nämndsekreterare
Inga-Lill Gliveson
Utses att justera:

Sylvia Edwinsson

Justeringens plats och tid:

Kommunledningsförvaltningen 2014-01-02/ kl.14.00

Sekreterare:

Inga-Lill Gliveson

Ordförande:

Sune Håkansson

Justerande:

Sylvia Edwinsson

Paragrafer:

147-159

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

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

2013-12-11

Datum för anslags uppsättande:

2014-01-02

Datum för anslags nedtagande:

2014-01-23

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Inga-Lill Gliveson
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Innehållsförteckning
§ 147 Information om eHälsa.
Beslut
§ 148 Information om kostnader för gemensamhetskök på Olsgården avdelning 1 och 2.
Beslut
§ 149 Remiss angående taxorna för måltidsverksamheten.
Beslut
§ 150 Remiss angående förslag till bidragsbestämmelser för Fritids- och kulturnämnden.
Beslut
§ 151 Redovisning av sjukfrånvaron i Äldreförvaltningen.
Beslut
§ 152 Anslagsförbrukning.
Beslut
§ 153 Internbudget 2014, information.
Beslut
§ 154 Röda Korset, ansökan om verksamhetsbidrag 2013.
Beslut
§ 155 Aktuellt i verksamheten.
Beslut
§ 156 Information om kurser, konferenser m.m.
Beslut
§ 157 Skrivelser, cirkulär m.m.
Beslut
§ 158 Delegationsbeslut.
Beslut
§ 159 Övriga ärenden.
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2013/169
§ 147 Information om eHälsa.
Sammanfattning
Systemförvaltare Ulf Danielsson informerar om nuläget för samarbetsprojektet eHälsa som startats
mellan kommuner i Blekinge och Landstinget Blekinge för att påskynda och underlätta
utvecklingen av eHälsa i socialtjänsten fram till 2015.
En uppdatering av de fem uppsatta målen för projektet ges.
Produktionsdelen: Förväntas vara igång i början på februari 2014.
Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård: Två iphode är på prov i hemsjukvården.
Digitala trygghetslarm: En skiss på digitala trygghetslarm ska lämnas till ledningsgruppen i
Äldreförvaltningen vid deras nästa sammanträde.
Säker roll- och behörighetsidentifikation: Arbete pågår
e-tjänster: Arbete pågår av boendeportalen.
Testlarm kommer att göras i verksamheten.
Beslut
Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.
_____________________
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2013/164
§ 148 Information om kostnader för gemensamhetskök på Olsgården
avdelning 1 och 2.
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-12-04

Information 2013-12-03 om kostnader för
kök på Olsgården.

2 Handling

2013-10-02

Uppdrag till AB Ronnebyhus att ta fram
kostnadsförslag till gemensamhetskök på
Olsgården

3 Beslut allmänt ärende

2013-09-19

ÄN §110/2013 2013-09-23,
Gmensamhetskök på Olsgården
avdelning 1 och 2.

4 Handling

2013-09-09

Tjänsteskrivelse 2013-08-30 om uppdrag
att upprusta avdelningarna 1 och 2 vid
Olsgården med gemensamma kök med
tillhörande matplatser.

Sammanfattning
Förvaltningen har sett över möjligheterna att bygga kök på två avdelningar på Olsgården. Det som
kostar, utöver köket, är de brandskyddsåtgärder som måste till för att köken som byggs ska vara i
fullgoda skick. Kök på de två avdelningarna på Olsgården möjliggör för demensboende. Den ena
avdelningen är redan, sedan cirka tre år tillbaka, ett demensboende och har under en lång tid upplevt
svårigheter i förhållande till kvaliteten för de boende och arbetsmiljön för personalen.
Ronnebyhus har beräknat en kostnad på cirka 1000 000 kr för köken med brandskyddsåtgärderna.
Detta genererar en årshyra på 136 000 kr/år (baserat på 10 år).
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att anta informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Tomas Lund (SD), Bo Johansson (S), Anders Lund (M)
och Anna Espenkrona (M).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att anta informationen till protokollet. Äldrechefen får i uppdrag att lägga
kostnaderna för köken på Olsgården inom budgetramen 2014.
_____________________
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2013/197
§ 149 Remiss angående taxorna för måltidsverksamheten.
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-12-04

Yttrande 2013-12-02 till ÄN 2013-12-11

2 Handling

2013-11-20

Från Kommunstyrelsens AU § 353
angående taxor, Tekniska förvaltningen,
remiss.

Sammanfattning
Äldrechefen har lyft frågan med kostchefen angående taxorna då det finns prisskillnader för
huvudmålet inom olika enheter som äldreförvaltningen finner oförklarliga. Exempelvis
matdistribution kostar måltiden 45 kr inkl. efterrätt, på dagcentralerna kostar samma måltid 45 kr
exkl. efterrätt och för den som bor i särskilt boende och inte har matabonnemang och vill köpa
huvudrätten i matsalen kostar den samma måltiden 45 kr inkl. efterrätt och dryck.
Äldreförvaltningen efterfrågar en likhet i taxorna för samma måltid inom de olika enheterna.
Från Tekniska förvaltningen har även 2013-12-05 inkommit remiss om taxor och avgifter.
Yttrande
Äldreförvaltningen ställer sig positiv till föreslagna taxor med det tillägget att det ska tydligt framgå
vad som ingår i priset samt att det även ska framgå vad som gäller för den som bor i särskilt boende
och inte har matabonnemang.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås anta ovanstående yttrande samt att överlämna detsamma till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anna Espenkrona (M), Laila Andersson
(FP), Kristina Rydén (S), Tomas Lund (SD), Ann-Margret Pfeifer (S), Anders Lund (M) och
Birger Svensson (C).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) föreslår att alla pensionärer ska betala lika mycket oberoende på
vilket matställe inom Äldreförvaltningen som pensionären väljer. Höjd avgift för matabonnemang
ska inte genomföras förrän beslutet om valfrihet har genomförts. Taxorna ska remitteras från
Kommunstyrelsen till Kommunala Pensionärsrådet med direkt förslag till Kommunstyrelsen.
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till förslaget.
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Beslut
Äldrenämnden föreslås anta ovanstående yttrande samt att överlämna detsamma till
kommunstyrelsens arbetsutskott med tillägg att alla pensionärer ska betala lika mycket oberoende
på vilket matställe inom Äldreförvaltningen som pensionären väljer. Höjd avgift för
matabonnemang ska inte genomföras förrän beslutet om valfrihet har genomförts. Taxorna ska
remitteras från Kommunstyrelsen till Kommunala Pensionärsrådet med direkt förslag till
Kommunstyrelsen.
Härmed anses båda remisserna, Kommunstyrelsens AU § 353/2013 och från Tekniska
förvaltningen 2013-12-05, vara besvarade.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tekniska förvaltningen
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2013/198
§ 150 Remiss angående förslag till bidragsbestämmelser för Fritids- och
kulturnämnden.
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-12-04

Yttrande 2013-11-27 till ÄN 2013-12-11.

2 Handling

2013-11-20

Från Kommunstyrelsens AU § 356/2013
Förslag till bidragsbestämmelser för
Fritids- och kulturnämnden.

Sammanfattning
Inom Äldrenämndens ansvarsområde finns budgeterat föreningsbidrag till föreningar som
bedriver verksamhet som är kvalitetshöjande för de äldre. Äldrenämnden har 44 tkr att
fördela årligen. Socialnämnden har efterfrågat riktlinjer samt ett samlat grepp i kommunen
kring bidragsfördelning.
Fritids- och kulturnämnden har omarbetat sina riktlinjer med förslag att de skall antas av
Kommunfullmäktige fr.o.m. 2014-01-01. I förslaget till nya bidragsbestämmelser
innefattas även de föreningar som nu ligger under Äldrenämnden.
Yttrande
Äldrenämnden ställer sig positiv till att föreningsbidrag ligger samlat under Fritids- och
kulturnämnden.
Den framtida planerade hanteringen av bidragsfördelning kommer innebära en
förutsättning att fördelning av bidrag i förhållande till den verksamhet föreningarna
bedriver samt i förhållande till föreningens egna ekonomiska förutsättningar kommer att
hanteras med högre kvalitet.
Äldrenämnden har enbart beviljat bidrag till pensionärsorganisationer för totalt en mindre
summa pengar. Föreningarna inkommer innan 31 mars med ansökan om bidrag
tillsammans med en beskrivning om vilka insatser som genomförts för äldreomsorgen
under föregående period. Därefter tas ärendet upp och beslutas om på nämndsammanträdet
i april.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås anta ovanstående yttrande samt att överlämna detsamma till
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Birger Svensson (C), Laila Andersson (FP),
Anna Espenkrona (M), Bo Johansson (S), Kristina Rydén (S), Tomas Lund (SD),
Ann-Margret Pfeifer (S) och Anders Lund (M).
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Tillägg
Ordförande Sune Håkansson (RP) gör följande tillägg till yttrandet ovan:
- påpekande om att Folkets Hus och bygdegårdar är ekonomiska föreningar men måste få ta del av
bidrag från kommunen.
- nämnden ifrågasätter den föreslagna, långtgående, delegationen till cheftjänstemannen.
- kontroll mot gällande lagstiftning måste göras.
Beslut
Äldrenämnden beslutar anta ovanstående yttrande med Ordförandens tillägg samt att
överlämna detsamma till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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2013/208
§ 151 Redovisning av sjukfrånvaron i Äldreförvaltningen.
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-12-04

Redovisning 2013-01-01 - 2013-10-31

Sammanfattning
Redovisning föreligger om sjukfrånvaron tiden 2013-01-01 – 2013-10-31 i Äldreförvaltningen
enligt nedan.
Ålder sjukfr.

Total sjukfrånvaro i %

Kvinnor sjukfrånvaro i %

Män sjukfrånvaro i %

sjukfrv
tim

ord.arbtid

sjukfr
%

sjukfrv
tim

ord.arbtid

sjukfrv
%

sjukfrv
tim

ord.arbtid

sjukfrv
%

<=29 år

2 507,48

71 102,52

3,53

2 477,88

68 023,82

3,64

29,60

3 078,70

0,96

30– 49 år

29 867,53

428272,52

6,97

29327,33 415035,15

7,07

540,20

13237,37

4,08

>=50 år

33 345,92

436749,33

7,64

33220,90 425379,06

7,81

125,02

11370,27

1,10

Totalsumma

65720,93

936124,37

7,02

65026,11 908438,03

7,16

964,82

27686,34

2,51

Äldrechef Torill Skaar Magnusson påtalar att antalet timvikarier är för högt. Arbete pågår för att
minska antalet timvikarier. Redovisning sker i samband med Resultatberättelserna 2013.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Johnny Håkansson (S) och
Anders Lund (M).
Beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet.
_____________________
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2013/36
§ 152 Anslagsförbrukning.
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-12-04

Anslagsförbrukning t.o.m. november
2013.

Sammanfattning
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för anslagsförbrukning t.o.m. november månad 2013.
Totalt sett visar anslagsförbrukningen ett underskott på c:a 3 milj. kronor.
I materialet som varit utskickat redovisas merkostnader för Sörby Center.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S) och Anders Lund (M).
Beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
_____________________
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2013/25
§ 153 Internbudget 2014, information.
Ekonom Eva Robertsson presenterar ett förslag till internbudget 2014.
Alla enhetschefer i Äldreförvaltningen är informerade och delaktiga i processen med budgetarbetet.
Budgetramen för 2014 är 311 467 tkr. En besparing ska göras med 629 tkr.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Anna Espenkrona (m) och
Kristina Rydén (S).
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____________________
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2013/213
§ 154 Röda Korset, Ronneby, ansökan om verksamhetsbidrag 2013.
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-12-11

Från Röda Korset ansökan 2013-12-08
om verksamhetsbidrag för 2013.

Sammanfattning
Röda Korset, Ronneby, har 2013-12-08 inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för 2013.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att till Röda Korset, Ronneby, utbetala 7 500 kr för 2013.
_____________________
Exp:

Röda Korset, Ronneby
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2013/8
§ 155 Aktuellt i verksamheten.
Verksamhetschef Helen Ahlberg redogör för kösituationen till vård- och omsorgsboende.
- Det är 9 personer i kö till särskilt boende och 13 personer i kö till demensboende.
Nio lägenheter är och blir lediga inom det snaraste.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar om aktuellt i verksamheten.
- Förhandlingar och diskussioner pågår angående öppnandet av vård- och omsorgsboende på
Parkdala.
- En teaterföreställning, Krigstiden, som är ett samarbete med Kultur i vården framfördes på
Vidablick i november. Ungdomar från vård- och omsorgsutbildningen på Knut Hahnsskolan
var inbjudna.
- Blekinge kompetenscentrum har utlyst en tävling där Johannishus hemtjänst tilldelats 1:a priset
på 15 tkr och Olsgårdens personal har tilldelats 3:e priset på 5 tkr för förbättringsarbete för mest
sjuka äldre.
- Äldrenämnden har under § 116/2012 gett äldrechefen i uppdrag att utreda möjligheten till ett
gemensamt projekt med Utbildningsförvaltningen och se över möjligheten att söka medel hos
Europeiska Socialfonden. Inga medel har funnits att söka för 2013 men försök pågår att söka för
2014.
- Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ska tillsammans med forskare intervjuar gruppen som
arbetar med ”Trygg hemgång”. Frågeställningar ska tas upp i Äldreriksdagen.
- Bo Johansson (S) ställer fråga om testlarm. Testlarm kostar 7 800 kr per månad. Äldrechefen
återkommer med ärendet i januari månad 2014.
Beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
_____________________
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§ 156 Information om kurser, konferenser m.m.
Föreligger följande inbjudan om kurser, konferenser m.m.
- Från Ronneby Miljö & Teknik AB inbjudes till samråd avseende ny avfallsplan och
renhållningsordning för Ronneby kommun onsdagen den 8 januari 2014 kl. 18.00 i
Kallingesalen, stadshuset, Ronneby.
Beslut
Äldrenämnden noterar inbjudan till protokollet.
_____________________
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2013/4
§ 157 Skrivelser, cirkulär m.m.
Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m.
a) Från Kommunfullmäktige § 221/2013 Äldrenämndens rapportering till Länsstyrelsen gällande ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen, kvartal två.
b) Från Kommunstyrelsen § 288/2013 Tidplan 2014 för ekonomisk uppföljning och budgetarbete.
c) Från Ordförande Susanne Lundgren (M) om avsägelse av uppdrag som ordförande i
Äldrenämnden fr.o.m. 2014-01-01.
d) Plan för fortsatt utveckling av regionala stödstrukturer till stöd för evidensbaserad Socialtjänst
och Hälso- och sjukvård i Blekinge.
e) Protokoll 2013-10-25 från Förtroendenämnden.
f) Från Arbetsmiljöverket 2013-10-31 om föranmälan av inspektion om personförflyttningar.
g) Avtal 2013-11-05 med Musik i Blekinge.
h) Från Kommunfullmäktige § 250/2013 Beslut om budget 2014-2015 plan 2016-2017 med förslag
om taxa.
i) Från Polismyndigheten 2013-11-30 anmälan om skadegörelse på en av hemtjänstens bilar.
j) Protokoll från Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2013-11-06.
Beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet.
_____________________
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§ 158 Delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 november – 30 november 2013.
Avskrivning av skulder i samband med dödsboanmälan och bouppteckningar.
Rapport i personalärenden.
Beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet.
_____________________
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2013/6
§ 159 Övriga ärenden.
- Ersättare Kjell GG Johansson (M) tar upp problemet med att personal som är hos vårdtagare talar i
privata mobiltelefoner inne hos vårdtagaren. Kjell GG Johansson (M) kräver att det utfärdas tydliga
föreskrifter om användningsområde av privat telefoni.
Ledamöterna Anna Espenkrona (M) och Susanne Petersson (C) tar förslaget som eget.
Äldrechefen återkommer med tydligt regelverk i ärendet.
- Ledamoten Tomas Lund (SD) tar upp den dåliga TV-mottagningen på Ågårdsbo som måste rättas
till. Äldrechefen tar kontakt med Ronnebyhus i ärendet.
- Ordföranden Sune Håkansson (RP) önskar alla en ”Lagom trevlig helg”. Han önskas detsamma.
_____________________
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