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2012/9
§ 41 Ekonomi- och verksamhetsstyrning – att sätta mål och mått.
Ekonomichef Johan Sjögren informerar om att sätta mål och nyckeltal som är en del av ekonomioch verksamhetsstyrning.
Att sätta mål handlar om vad som ska göras och när det ska vara klart. Det är i grunden en uppgift
för politikerna. Förvaltningen förväntas dock vara stödjande i arbetet med verksamhetskunnande.
Meningen med att sätt mål är att underlätta styrningen av verksamheten genom att peka ut en
färdriktning på kort och lång sikt.
Mål bör vara SMARTa:
• Specificerade (tydliga, VAD)
• Mätbara (direkt eller genom indikatorer)
• Accepterade (relevant för verksamheten)
• Realistiska (uppnåeligt/möjligt)
• Tidsatta (när ska målet vara uppnått, NÄR)
Dessutom; hur ofta ska målet följas upp och vem ansvarar för detta?
Nämnderna bör arbeta med mål och nyckeltal april – augusti. Den 14 maj 2012 ska lämnas en kort
skriftlig redovisning till Kommunstyrelsens arbetsutskott om att målarbetet kommit igång.
Den 24 augusti 2012 ska förslag till mål och nyckeltal lämnas till ekonomienheten.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Anders Lund (m) och Susanne Östergaard (fp).
Beslut
Äldrenämnden noterar informationen till protokollet och återkommer i ärendet vid nästa
sammanträde.
_____________________
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2011/14
§ 42 Omvårdnads- och serviceavgifter inom äldreomsorgen
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-12

Justering fr.o.m. 2012-01-01.

2 Handling

2012-04-12

Avgiftsutredning 2012-04-12 och förslag
2012.

3 Handling

2012-02-15

Från Kommunfullmäktige §12/2012
Omvårdnads- och serviceavgifter samt
kostabonnemang inom äldreomsorgen,
återremiss.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har under § 12/2012 beslutat att återremittera ärendet om omvårdnads- och
serviceavgifter, samt kostabonnemang inom äldreomsorgen.
Äldreförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att införa nytt avgiftssystem. I
utredningen redogörs för vilka belopp som är aktuella, hur beräkning av avgiftsuttaget sker samt
fördelar med kostabonnemang på särskilt boende.
Äldreförvaltningen har för avsikt att sträva mot de förenklingar i avgiftssystemet som effektiviserar
administration kring avgifterna. Den uppkomna tidsvinsten ska användas till vårdtagarna för att på
så vis kunna förbättra kvaliteten i verksamheten. Äldreförvaltningen strävar även efter ett system
som är enkelt för vårdtagaren att förstå vad som genererar deras kostnad.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta
- att anta föreslaget avgiftssystem baserat på insatser istället för schablontimmar
-

att samtliga avgifter är relaterade till prisbasbeloppet

-

att införa kostabonnemang på särskilt boende, dock oförändrat på Backen

-

att reducera förbehållsbeloppet med motsvarande TV-avgiften (173 kr per månad 2012), för
alla som bor i särskilt boende och har tillgång till gemensamt TV-rum.

-

att larmet ingår som en del av tryggheten och servicen i särskilt boende och därför ska vara
utan extra avgift

Författningssamlingen visar tillämpningen av ovanstående beslutspunkter.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Sune Håkansson (rp),
Sylvia Edwinsson (mp), Kristina Rydén (s), Tomas Lund (sd), Johannes Chen (kd) och
Anders Lund (m).
Sune Håkansson (rp) önskar ett extra tillägg på förbehållsbeloppet med 3.000 kr per månad.
Yrkanden
Ordförande Susanne Lundgren (m) yrkar bifall till avgiftsutredningen som ska arbetas in i bilagt
Förslag 2012, författningssamling, från Alliansen.
2:e vice ordförande Bo Johansson (s) yrkar bifall till skriftligt förslag från socialdemokratiska
gruppen i Äldrenämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutat enligt
ordförandens yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Den som röstar för Ordförandens förslag röstar ja.
Den som röstar för 2:e vice ordförandens förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter genomförd omröstning aves 8 ja-röster mot 4 nej-röster, 1 avstår, enligt bilaga.
Beslut
Äldrenämnden beslutar
-

att anta föreslaget avgiftssystem baserat på insatser istället för schablontimmar

-

att samtliga avgifter är relaterade till prisbasbeloppet

-

att införa kostabonnemang på särskilt boende, dock oförändrat på Backen

-

att reducera förbehållsbeloppet med motsvarande TV-avgiften (173 kr per månad 2012), för
alla som bor i särskilt boende och har tillgång till gemensamt TV-rum.

-

att larmet ingår som en del av tryggheten och servicen i särskilt boende och därför ska vara
utan extra avgift

Författningssamlingen visar tillämpningen av ovanstående beslutspunkter.
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Ordföranden får i uppdrag att se över författningssamlingen angående tillämpningen dubbla
boendekostnader tillsammans med presidiet. Enligt ekonomichef Johan Sjögren går det inte att
kontrollera förmögenhet hos RSV för sökande till särskilt boende.
__________________
Exp. Kommunfullmäktige
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2012/68
§ 43 Verksamhetsbidrag till föreningar 2012.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-10

Ansökan från Röda Korset dnr.2012/40,
SPF R-by dnr.2012/64, SPF K-ge
dnr.2012/58, SPF Br-Hoby dnr 2012/46,
PRO B-ryd dnr. 2012/59, PRO Br-Hoby
dnr. 2012/63 och PRO ListerbyJohannishus dnr. 2012/70.

Sammanfattning
Förteckning över föreningar som söker bidrag för 2012 från Äldrenämnden redovisas.
Förslag till beslut
Föreningar

Sökt bidrag

2012

Förslag till
beslut

Röda Korset, verksamhetsbidrag

9.000 kr

9.000 kr

SPF-Ronneby

8.000 kr

8.000 kr

SPF-Kallinge

7.500 kr

7.000 kr

SPF-Bräkne-Hoby

6.500 kr

6.500 kr

PRO-Backaryd

3.500 kr

3.500 kr

PRO-Bräkne-Hoby

6.000 kr

6.500 kr

PRO-Listerby/Johannishus

1.500 kr

3.500 kr

Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Susanne Östergaard (fp),
Tomas Lund (sd), Anders Lund (m), Sylvia Edwinsson (mp), Sune Håkansson (rp) och
Eva Blennow (s).
Yrkanden
Ledamot Anders Lund (m) yrkar att tidigare ”Föreningsbidrag” ändras till ”Verksamhetsbidrag för
föreningar”.
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Beslut
Äldrenämnden beslutar enligt förslaget samt att beviljade föreningar erhåller ett tydligt utskick om
vad som gäller för att söka verksamhetsbidrag.
Äldrenämnden beslutar enligt yrkande från ledamoten Anders Lund (m)
Ledamot Sune Håkansson (rp) deltog inte i beslutet.
_____________________
Exp:

Resp. förening
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2012/42
§ 44 Verksamhetsberättelser för äldreförvaltningen 2011.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-26

Kompletterat material, avser s.44-45

2 Handling

2012-03-08

Redovisning 2012-03-08 av
verksamhetsberättelser 2011 och
handlingsplan 2012.

Sammanfattning
Verksamhetsberättelserna för äldreförvaltningen 2011 har varit utskickade och presenterats
för Äldrenämnden den 21 mars 2012.
Ordförande Susanne Lundgren (m) tackar för bra redovisning av verksamhetsberättelserna.
Upplägget kommer att förändras till nästa år och kallas resultatberättelser.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m) och Bo Johansson (s).
Beslut
Redovisning av verksamhetsberättelserna 2011 noteras till protokollet.
_____________________
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2012/34
§ 45 Ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2012 – utbildningssatsning
inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-04

Ansökan 2012-04-03 om statsbidrag för
Omvårdnadslyftet - utbildningssatsning
inom äldreomsorgen.

2 Handling

2012-03-01

Från Socialstyrelsen 2012-02-29
information och ansökningsblankett.

Sammanfattning
Kvaliteten i vården och omsorgen uppstår i det enskilda mötet mellan människor.
Enligt Regeringsbeslut 2012-02-10 genomförs därför Omvårdnadslyftet – en tidsbegränsad
utbildningssatsning för äldreomsorgens medarbetare.
Satsningen syftar till att stimulera huvudmännens längsiktiga arbete med att stärka kompetensen
inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller.
Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos
personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12).
Förvaltningschef Torill Skaar redogör för ärendet.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta anta ansökan till statsbidrag för Omvårdnadslyftet –
utbildningssatsning inom äldreomsorgen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Sune Håkansson (rp) och
Susanne Petersson (c).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att anta ansökan till statsbidrag för Omvårdnadslyftet – utbildningssatsning
inom äldreomsorgen.
_____________________
Exp:

Socialstyrelsen
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2012/34
§ 46 Omvårdnadslyftet 2012 - utbildning
Äldrechef Torill Skaar redogör för ekonomisk uppföljning för utbildningssatsning inom
Omvårdnadslyftet 2012.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m) och Bo Johansson (s).
Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (s) yrkar en redovisning av nettokostnader för utbildningen
inom Omvårdnadslyftet 2012.
Beslut
Äldrenämnden begär en redovisning av nettokostnader för utbildningen
inom Omvårdnadslyftet 2012.
_____________________
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2012/49
§ 47 Plan för införande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-10

Plan 2012-04-04 för införande av
Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.

Sammanfattning
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete SOFS 2011:9 beslutades om den 28 juni 2011 för
att träda i kraft 1 januari 2012.
Uppbyggnaden av ledningssystemet är ett långsiktigt arbete då det är av vikt att alla i
organisationen involveras. Ett ledningssystem är ett sammanhållande system för rutiner, riktlinjer,
mål, planer och uppföljning för hela verksamheten.
Arbetet med att införa ledningssystemet kommer att delas in i fyra faser, förberedelsefas,
planeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas.
Äldrenämnden kommer att fortlöpande informeras och initieras i det fortlöpande arbetet.
Förberedelsefasen föreslås enligt bilaga.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att godkänna planen för förberedelsefasen i arbetet med införande av
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m) och Bo Johansson (s).
Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson (s) begär redovisning till Äldrenämnden på totala nettokostnaden
för utbildningen i de tre faserna.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att godkänna planen för förberedelsefasen i arbetet med införande av
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Äldrenämnden begär en redovisning till Äldrenämnden på totala nettokostnaden för utbildningen i
de tre faserna.
_____________________
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2012/66
§ 48 Medföljare i ambulanstransport till lasarett.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-04

Förslag 2012-04-03.

Sammanfattning
Enligt beslut i Omsorgsnämnden § 216/2007, aktuellt i äldreomsorgsverksamheten, fick dåvarande
verksamhetschef i uppdrag att göra en översyn av rutinerna vid akuta lasarettsbesök. Individuell
prövning måste göras så att ingen vårdtagare skickas ensam till lasarettet.
Uppdraget mynnade ut i en rutin enligt följande:
Anhöriga ska kontaktas i första hand för att följa med till lasarettet eller möta upp vid akutintaget.
I det fall det inte finns anhöriga eller att anhöriga inte har möjlighet, ska personal följa med till
lasarettet.
Helt klart är att landstinget har ansvar för vårdtagaren från det vederbörande lyfts in i ambulansen
och tills den är klar för återgång till hemmet.
Att personal följer med kan ses som mervärde för vårdtagaren men också ett åtagande som tillhör
annan huvudman. Insatsen innebär ofta en del praktiska svårigheter för kommunen. Förutom att det
är en extra kostnad är det svårt att finna ersättare nattetid samt att i de fall vårdtagaren skrivs in på
sjukhuset måste personalen ta sig tillbaka med antingen buss, tåg eller taxi.
Det kan dock finnas vårdtagare som har behov av att ha med medföljare men då ska det vara utrett
och finnas dokumenterat.
Äldrechef Torill Skaar påtalar att det kan påverka kvalitén i den egna verksamheten och att det är en
principfråga där annan huvudman har ansvaret.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att upphäva beslutet om att personal generellt ska följa med till
lasarett då anhöriga inte har möjlighet att följa med när det gäller ambulanstransporter.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Susanne Östergaard (fp),
Johannes Chen (kd), Ann-Margret Pfeifer (s), Laila Andersson (fp) och Birgitta Andersson (s).
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Yrkanden
2:e vice ordförande Bo Johansson yrkar återremiss så att förvaltningen kan redovisar kostnaderna
då personalen generellt följer med till Blekinge sjukhuset, då anhöriga inte har möjlighet att följa
med ambulanstransporterna.
Ordförande Susanne Lundgren (m) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Ärendet återremitteras
_____________________
:
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2012/29
§ 49 Begäran om remissyttrande gällande Kvalitetsprogram för planering och
byggande i Ronneby kommun.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-10

Yttrande 2012-04-10, handläggare Jimmy
Jonsson.

2 Handling

2012-02-22

Från Plan- och byggenheten 2012-02-17
remiss.

Sammanfattning
Plan- och byggenheten har 2012-02-17 begärt remissyttrande gällande Kvalitetsprogram för
planering och byggande i Ronneby kommun.
Äldrenämnden anser att ett kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun
är ett bra verktyg för säkerställandet av att uppsatta miljö- och hälsomål och andra kvalitetsmål nås.
Att kombinera fysiska och sociala åtgärder för att främja integration gällande funktioner och
boendeformer är viktigt för allas hälsa och välbefinnande.
I kvalitetsprogrammet lyfts flera focusområden fram, varav ett är social mångfald.
Äldrenämnden menar att för att uppnå social mångfald förutsätts att boende i området kan leva
ett gott liv i sina hem samt känna trivsel och gemenskap.
Om 20 – 30 år kommer runt 25 % av Sveriges befolkning att vara över 65 år, flera av dessa
kommer att vara bosatta i Ronneby kommun. För att bygga ett samhälle och ett boende
som klarar av den utmaningen för det sällas höga krav på tillgänglighet, kvalitet och
funktionalitet utifrån hållbar utveckling. Dessa bostäder bör då vara väl anpassade för såväl
äldre som yngre.
Förslag till beslut
Äldrenämnden ställer sig bakom kvalitetsprogrammet för planering och byggande i Ronneby
kommun med tilläget utifrån ovanstående resonemang att man beaktar äldreperspektivet i
framtagandet av detaljplaner när det gäller trygghet, tillgänglighet, kvalitet och funktionalitet
utifrån hållbar utveckling.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Anders Lund (m), Sune Håkansson (rp),
Ann-Margret Pfeifer (s), Sylvia Edwinsson (mp), Kristina Rydén (s), Johannes Chen (kd)
och Eva Blennow (s).
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Beslut
Äldrenämnden ställer sig bakom kvalitetsprogrammet för planering och byggande i Ronneby
kommun med tilläget utifrån ovanstående resonemang att man beaktar äldreperspektivet i
framtagandet av detaljplaner när det gäller trygghet, tillgänglighet, kvalitet och funktionalitet
utifrån hållbar utveckling.
_____________________
Exp:

Plan- och byggenheten
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2012/9
§ 50 Information om internbudget 2012
Ekonom Eva Robertsson informerar om arbetet med internbudget 2012.
I det stora hela ser det ut som en budget i balans.
Ordföranden tackar för allt arbete med internbudget 2012.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Sune Håkansson (rp) och
Anders Lund (m).
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____________________
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2012/54
§ 51 Anslagsförbrukning.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-10

Anslagsförbrukning t.o.m. mars månad
2012.

Äldrechef Torill Skaar för anslagsförbrukning t.o.m. mars månad 2012. Ekonom Eva Robertsson
är närvarande. Det nya verksamhetssystemet som införts i år innebär i inledningsfasen en hel del
kostnader. Särskilda boendena ligger något högt. Sjukfrånvaron har varit ovanligt hög bland
personalen. Förbrukningen enligt utfall är 25 %.
Ordföranden tackar Eva Robertsson för ett gott arbete.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s) och Sune Håkansson (rp).
Beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
_____________________
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2012/7
§ 52 Aktuellt i verksamheten.
Äldrechef Torill Skaar informerar om aktuellt i verksamheten.
-

Information lämnas om enskilt ärende som kräver extra resurser..

-

Björkliden: För att göra trygghetsboendet på Björkliden levande kommer en
marknadsföringsplan att göras av äldreförvaltningen.
Två personer har flyttat in i år. En nattpatrull flyttar till Eringsboda i slutet på april 2012.

-

Kösituationen:
22 personer står i kö till särskilt boende varav fem till demensboende.

-

Socialstyrelsen har 2012-04-13 beslutat att avsluta ärende vad gäller verksamhetstillsyn
på Lindebo, Bräkne-Hoby.

-

Information om Socialstyrelsens pågående utredning för bemanning inom demensboenden.

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
________________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Äldrenämnden

2012-04-17

20(23)

2012/8
§ 53 Information om kurser, konferenser m.m.
Föreligger följande information om kurser, konferenser m.m.
a) Ledamöterna Johannes Chen (kd) och Anders Lund (m) har besökt Ågårdsbo som är ett
demensboende. Eva Blennow var tillfrågad men hade förhinder.
Ytterdörren är låst men någon personal finns alltid för att öppna dörren.
Det var väldigt tyst på avdelningarna och lite möbler. Problem med hiss. Innegården på baksidan är
avgränsad med staket och grindar. Personalen känner ett behov av bil för att bl.a.
ta med de boende på kortare resor. Personalen var väldigt positiva till besöket.
b) Ordförande Susanne Lundgren (m) har den 13 april 2012 varit på verksamhetsbesök tillsammans
med äldrechefen. De besökte Ålycke i Johannishus och hemtjänsten Johannishus/Listerby och
talade med enhetschef Hanna Andersson. Därefter besöktes Ågårdsbo och Vidablick, hög- och
låghuset. På Vidablick gavs möjlighet att tala med de boende, vilket var mycket trevligt.
Äldrechefen passade på att vara med vid avtackning av tre vaktmästare som slutade.
c) Ersättare Kristina Rydén har varit på seminarium om Smarta hemtjänstresor. Äldrenämnden får
en skriftlig rapport vid nästa sammanträde.
Beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Äldrenämnden

2012-04-17

21(23)

2012/4
§ 54 Skrivelser, cirkulär m.m.
Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m.
a) Från Arbetsmiljöverket 2012-03-13 information om avslutat ärende, inspektion av Ålycke.
Dnr. 2012.23 (187).
b) Slutsats från utbildare i verksamhetssystemet Procapita.
c) Från Socialstyrelsen 2012-03-16 Revidering av 2011 års budget och aktiviteter för
stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. Dnr. 2012/12 (213).
d) Från Socialstyrelsen 2012-04-04 information om nationella värdegrunden.
e) Från Socialstyrelsen 2012-03-27 information om Öppna jämförelser. Dnr. 2011/241 (2012.218).
f) Från Sveriges kommuner och landsting 2012-03-27 cirkulär 12:12 Stöd till en evidensbaserad
praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – överenskommelse för år 2012 mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting.
g) Från Socialstyrelsen 2012-03-22 Information om handläggning av överflyttningsärenden.
Dnr. 2012/61 (214).
h) Från Revisionen 2012-03-08 Granskning av kommunens skydd mot mutor och bestickning.
Dnr. 2012/45 (152).
i) Rapport i personalärende (sekretessbelagd). Dnr. 2012/67 (223).
j) Tack för födelsedagshälsning från Dagmar Olovson, 104 år.
k) Pensionärsrådets protokoll från 2012-04-11.

Beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Äldrenämnden

2012-04-17

2012/6
§ 55 Delegationsbeslut.
Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 31 mars 2012.
Rapport i personalärenden.
Beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Äldrenämnden

2012-04-17

23(23)

2012/5
§ 56 Övriga ärenden.
1:e vice ordförande Sune Håkansson (rp) tar upp frågan angående den s.k. Trygghetsboendegruppen
som inte är en formell grupp. Kommunala Pensionärsrådet önskar att två representanter från
pensionärsorganisationerna ingår. Denna s.k. Trygghetsboendegrupp ska träffas den 24 april 2012
och till denna ska bjudas in Nils Olofsson, SPRF, och Åke Nilsson, PRO, från
pensionärsorganisationerna och Kommunala Pensionärsrådet. I ett vidare perspektiv bör en formell
boendegrupp tillsättas.
Beslut
Äldrenämnden beslutar att Kommunala Pensionärsrådet får två representanter från
Pensionärsorganisationerna att ingå i trygghetsboendegruppen.
Äldrenämnden beslutar att tillsätta en formell boendegrupp där uppgiften blir att se boendet i ett
vidare perspektiv.
_____________________
Exp:
Kommunala Pensionärsrådet

Justeras

Utdragsbestyrkande

