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Sammanträdesprotokoll
2012-08-21

Äldrenämnden
Plats och tid:

Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 - 17.40

Beslutande

Susanne Lundgren (m)
Sune Håkansson (rp)
Bo Johansson (s) §§ 87 – 96
Anders Lund (m)
Birger S Svensson (c)
Susanne Petersson (c)
Susanne Östergaard (fp)

Johannes Chen (kd)
Birgitta Andersson (s)
Eva Blennow (s)
Johnny Håkansson (s)
Sylvia Edwinsson (mp)
Tomas Lund (sd)
Kristina Rydén (s) tjänstg.ers. § 97

Övriga deltagare:
Ersättarna Ingrid Carlsson (m), Hjördis Thiel (rp), Kristina Rydén (s) §§ 87 - 96 och Björn Brink (sd)
Värdinna Carina Lagerlund § 87, projektledare Josef Mösenbacher § 89, äldrechef Torill Skaar Magnusson och
nämndsekreterare Inga-Lill Gliveson
Utses att justera:

Birgitta Andersson

Justeringens plats och tid:
Kommunledningsförvaltningen 2012-08-27/kl. 17.30

Sekreterare:

Inga-Lill Gliveson

Ordförande:

Susanne Lundgren

Justerande:

Birgitta Andersson

Paragrafer:

87 - 97

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

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

2012-08-21

Datum för anslags uppsättande:

2012-08-28

Datum för anslags nedtagande:

2012-09-18

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Inga-Lill Gliveson
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2012/79
§ 87 Information om trygghetsboende på Hammelins väg, Ronneby.
Äldrenämnden har tidigare tagit del av slutrapport för projektet Trygghetsboende Hammelins väg
som varit ett samarbete mellan Ronneby kommun och AB Ronnebyhus.
Värdinnan Carina Lagerlund är närvarande och informerar om hur trygghetsboendet på Hammelins
väg har fungerat efter projektet som genomfördes under 2010 – 2011.
Syftet var att skapa trygghet för den enskilde genom att främja social samvaro och delaktighet.
Skapa nya kontakter med andra boende samt med boende i närområdet för en ökad livskvalitet.
Målet var att göra trygghetsboendet självgående genom att skapa en naturlig mötesplats genom
aktiviteter som leds av intresseorganisationer och hyresgäster på trygghetsboendet för gemenskap
med andra boende i närområdet och därmed göra trygghetsboendet attraktivt.
Målen är så gott som uppfyllda förutom försöket att införa teknik på boendet ”ippi” en
kommunikation via TV som skapar delaktighet och därmed minskar isolering. Försök har gjorts
med tekniken ”ippi” men inte fått någon genomslagskraft.
Personalen och intresseorganisationen har gjort ett bra arbete och fått med sig de boende samt
många i närområdet. Carina Lagerlund ska i fortsättningen arbeta som värdinna på Hammelins väg,
25 %, och på Björkliden i Eringsboda, 50 %.
Ordförande Susanne Lundgren (m) tackar Carina Lagerlund för ett alldeles utmärkt arbete och den
entusiasm hon utstrålar.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Susanne Östergaard (fp), Sune Håkansson (rp),
Bo Johansson (s) och Eva Blennow (s).
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____________________
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2012/111
§ 88 Begäran om remissyttrande gällande Kostpolicy.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-13

Yttrande 2012-08-08 angående förslag till
Kostpolicy.

2 Handling

2012-08-07

Från SPF Ronneby synpunkter på
utredningen Kostpolicy 2012-08-02.

3 Handling

2012-08-06

Från SPRF-Ronneby synpunkter
gällande kostpolicy 2012-07-26.

4 Handling

2012-08-06

Från samrådsgruppen PRO-Ronneby
synpunkter om kostpolicyn 2012-06-27.

5 Beslut allmänt ärende

2012-06-27

ÄN §76/2012 2012-06-25, Begäran om
remissyttrande gällande Kostpolicy.

6 Handling

2012-06-19

Yttrande 2012-06-08 angående förslag
till Kostpolicy.

7 Handling

2012-06-19

Från Kommunledningsförvaltningen
Teo Zickbauer 2012-05-14.

Sammanfattning
Äldrenämnden har behandlat ärendet under § 76/2012 och givit Ordföranden, i samråd med
presidiet och utifrån Kommunala Pensionärsrådets remissvar och diskussioner under detta
sammanträde, i uppdrag att lämna yttrande till Kommunstyrelsen.
Föreligger följande förslag 2012-08-08 till yttrande.
Den föreslagna kostpolicyn håller en hög ambitionsnivå. Alla verksamheter lyfts fram och policyn
främjar flera aspekter vilket Äldrenämnden ser som positivt.
Vidare ser äldrenämnden mycket positivt på att utredaren har beaktat nattfastan och i övrigt tagit
hänsyn till äldres olika behov samt den ökade valmöjligheten i form av alternativa maträtter.
Äldrenämnden ställer sig dock frågande till ambitionen att öka andelen vegetabilier för att behålla
mängden proteiner i kosten och därmed reducera mängden kött då det kan inkräkta på den enskildes
valmöjligheter.
Vidare vill vi uttrycka våra farhågor för att verksamheten kan komma att behöva mer medel för
kompetensutveckling och en utökning av befintliga personalresurser för att kunna leva upp till den
föreslagna kostpolicyn.
Pensionärsorganisationerna har haft möjlighet och yttrat sig.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås ställa sig bakom yttrandet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s) och Kristina Rydén (s).
Beslut
Äldrenämnden ställer sig bakom yttrandet.
_____________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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2012/12
§ 89 Lagen om valfrihet, LOV.
Projektledare Josef Mösenbacher ge en muntlig redovisning om arbetet med Lagen om valfrihet,
LOV.
Den politiska arbetsgruppen har haft fyra möten under våren och ska ha fem möten under hösten:
21 augusti, 19 september, 24 oktober, 20 november och 11 december.
Gruppen har gått igenom ”dokument” Förutsättning för att kunna införa lagen om valfrihet (LOV)
inom äldreförvaltningen.
Dokumenten ska kompletteras med
 Befolkningsprognos 2010 – 2020
 Hemtjänstens organisation och styrning
 Volym
 Ekonomi, kostnad/ersättning till externa leverantörer.
Förslag till förfrågningsunderlag har tagits fram och ska revideras utifrån utredningsförslaget.
Frågor ska besvaras om bl.a. indelning av geografiska områden och omvård och serviceinsatser ska diskuteras.
En tjänstemannagrupp har bildats bestående av
- kvalitetsutvecklare
- verksamhetschef
- förvatningschef
- systemförvaltare
- enhetschef.
Arbetsgruppen har till uppgift
 ge förslag till utredningen
 revidera och komplettera äldreförvaltningens riktlinjer och policydokument
 ge förslag till uppföljning ex. kontaktpersoner, genomförandeplaner.
 genomgång av äldreförvaltningens personalresurser
 personalresurser för att kunna införa LOVEN
 genomgång av IT-system
 behöver it-systemet kompletteras
 se över ekonomin
 styrmodell – på vad ska ersättningen till externa utförare baseras på
 ersättningsmodell – differentierade ersättningar ex. kväll/helg service, omvårdnad.
Äldreförvaltningen sökte nya stimulansbidrag den 16 april och beviljades 450 tkr som skulle
fördelas till systemutveckling 100 tkr, implementering av LOV 250 tkr och framtagande av
databaserat system för ersättning 100 tkr.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Susanne Östergaard (fp), Tomas Lund (sd) och
Anders Lund (m).
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____________________
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2012/129
§ 90 Samverkansprojekt mellan ungdomar och äldre.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-13

Förslag 2012-08-07 från ordförande
Susanne Lundgren.

Sammanfattning
Ordförande Susanne Lundgren (m) redogör för eget förslag till “Samverkansprojekt mellan
ungdomar och äldre”.
I takt med en allt åldrande befolkning och därmed förhållandevis mindre yrkesverksamma kommer
säkerligen ett stort rekryteringsbehov att uppstå och även en större konkurrens om arbetskraften.
Vi behöver också i större utsträckning tillgodose behovet hos den enskilde äldre när det gäller
sociala aktiviteter. Genom ett aktivt samarbete med utbildningsförvaltningen kan vi med riktade
projektinsatser introducera ungdomar i äldreomsorgens verksamhet.
Ungdomar, mot ersättning, utför vissa uppdrag inom äldreomsorgen med syfte att förgylla tillvaron
för de äldre. Ungdomarna får på detta sätt erfarenhet och insyn i verksamheten och en möjlighet att
få hjälp med framtida val beträffande utbildning och arbete.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås ge äldrechefen i uppdrag att utreda möjligheten till ett gemensamt projekt
med Utbildningsförvaltningen samt att se över möjligheten att söka medel hos Europeiska
Socialfonden.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Susanne Östergaard (fp), Tomas Lund (sd),
Birger Svensson (c), Bo Johansson (s), Eva Blennow (s) och Sylvia Edwinsson (mp).
Beslut
Äldrenämnden ge äldrechefen i uppdrag att utreda möjligheten till ett gemensamt projekt med
Utbildningsförvaltningen samt att se över möjligheten att söka medel hos Europeiska Socialfonden.
_____________________
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2012/76
§ 91 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f§
socialtjänstlagen.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-06-26

Redovisning av kvartal 2 2012.

Sammanfattning
Skriftlig redovisning föreligger av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och
rapportering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, andra kvartalet 2012, för äldreomsorgen.
Beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
_____________________
Exp:

Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisionen
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2012/54
§ 92 Anslagsförbrukning.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-14

Anslagsförbrukning t.o.m. juli månad
2012.

Sammanfattning
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för anslagsförbrukning t.o.m. juli månad 2012.
Budgetunderskottet i Tertial 1 har minskat men ej i den takt som var önskvärt, vilket innebär att
förvaltningen inte lever upp till de förväntningar som nämnden ställt.
Förvaltningen ska återkomma till nämnden vid nästa sammanträde med en djupare analys, om vilka
åtgärder som fallit väl ut samt vilka åtgärder som inte fungerat. Förvaltningen ska också titta vidare
på andra möjliga åtgärder för att få en budget i balans och redovisas vid nästa sammanträde.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Sune Håkansson (rp), Bo Johansson (s) och
Johnny Håkansson (s).
Beslut
Redovisningen noteras till protokollet med tillägget att förvaltningen uppmanas komma tillbaka
med djupare analys och tydligare siffror utifrån sammanfattningen ovan vid sammanträde i
september månad 2012.
_____________________
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2012/7
§ 93 Aktuellt i verksamheten.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar om aktuellt i verksamheten.
-

Äldrechefen förklarar ärende under ÄN:s § 94 e angående dom i enskilt ärende
gällande bistånd enligt socialtjänstlagen.

-

Äldreförvaltningen har mottagit brev med klagomål på vården från anhöriga,
dels genom Kommunstyrelsen och dels från Socialstyrelsen.
Utredning i ärendet pågår.

-

Synpunkter har inkommit från anhörig om ersättning för vård av åldrig maka. Svar har
skickats med bl.a. förklaringen att den som ska anställas inte får vara över 67 år eller ha
hushållsgemenskap med den som ska anställas för att vårda.

-

Fr.o.m. den 1 oktober 2012 börjar Elisabeth Andersson på tjänsten som
utvecklingssamordnare.

-

Det finns inga resurser för att kunna genomföra utbildning i Omvårdnadslyftet.
Kontakt har tagits med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med anledning av
utbetalat bidrag.

-

Kösituationen: 20 lägenheter är tomma i särskilt boende. Två personer har blivit erbjudna
plats men tackat nej.

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____________________
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2012/4
§ 94 Skrivelser, cirkulär m.m.
a) Anmälan om stulen cykel i tjänsten Dnr. 2012/127 (498).
b) Från Kommunfullmäktige § 169/2012 Beslut om kommunalisering av hemsjukvården
Dnr. 2012/86 (478).
c) Från Kommunfullmäktige § 197/2012 Beslut om omvårdnads- och serviceavgifter samt
kostabonnemang inom äldreomsorgen Dnr. 2011/14 (2012.500).
d) Från Kommunfullmäktige § 198/2012 Tertialuppföljning per 30 april 2012.
e) Från Förvaltningsrätten 2012-06-15 dom angående bistånd enligt socialtjänstlagen Dnr. 2011/233
(2012.452).
f) Avtal maj/juni mellan Vårdapoteket Syd AB och Ronneby kommun Dnr. 2012/116 (455).
g) Enkät till Socialstyrelsen 2012-05-29 angående kommunernas stöd till anhöriga – äldreomsorgen
2012 Dnr. 2012/84 (399).
h) Från Blekinge läns landsting 2012-06-25 angående Förändrade öppettider på akutmottagningen i
Karlshamn fr.o.m. den 3 september 2012 Dnr. 2012/119 (482).
i) Protokoll 2012-06-14 från Förtroendenämnden.
j) Protokoll 2012-06-13 från Kommunala Pensionärsrådet.
k) Från Kommunstyrelsen § 203/2012 framställan om gratis resor med Blekingetrafiken.
l) Från Socialstyrelsen 2012-07-03 beslut i individärende Dnr. 2012/120 (483).
Beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
_____________________
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2012/6
§ 95 Delegationsbeslut.
Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 juni – 31 juli 2012.
Rapport i personalärenden.
Beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

13(17)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Äldrenämnden

2012-08-21

14(17)

2012/5
§ 96 Övriga ärenden.
2:e vice ordförande Bo Johansson efterlyser ett förslag om transport i samband med dödsfall.
Detta behöver en likartad hantering i alla Blekingekommunerna.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson meddela att ärendet kommer att behandlas av Äldrenämnden
vid nästa sammanträde.
_____________________
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2012/93
§ 97 Mål och nyckeltal.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-13

Mål och nyckeltal ÄN 2012-08-21.

2 Beslut allmänt ärende

2012-06-27

ÄN §75/2012 2012-06-25, Mål i
äldreomsorgen.

3 Handling

2012-06-19

Arbetsmaterial 2012-06-18 om mål i
äldreomsorgen ÄN 2012-06-25..

4 Beslut allmänt ärende

2012-05-24

ÄN §58/2012 2012-05-22, Mål och
nyckeltal.

5 Handling

2012-05-24

Föredragning och grupparbete ÄN 201205-22.(ÄN § 127/2011, § 134/2011 och
41/2012)

Sammanfattning
Mål och nyckeltal har tidigare behandlats i Äldrenämnden under § 127/2011, § 134/2011,
§ 41/2012, § 58/2012 och § 75/2012.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för Mål och nyckeltal.

Bakgrund
Uppdraget
Äldrenämndens huvudsakliga uppdrag är att tillgodose behoven hos de äldre i kommunen så att de
kan leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kan åldras i trygghet och
med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.
Uppdragsgivare
Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att KF:s beslut verkställs och att följa upp äldrenämndens resultat
beträffande kvalitet och ekonomi.
Målgrupp
Kommuninvånare som har behov av någon form av äldreomsorg, samt deras närstående.
Målgruppens behov
Äldreomsorgen ska vara anpassad efter varje individs behov av omvårdnadsform, präglad av
trygghet, respekt, integritet och självbestämmande. De närstående har behov av information, stöd
och tillgång till avlösning.
Regelverk
Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, nationella mål för äldreomsorgen, lokalt framtagna
mål och nyckeltal samt rutiner och riktlinjer beslutad av äldrenämnden.
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Vision äldrenämnden
Äldre personer som bor i Ronneby kommun ska kunna välja var de vill bo samt kunna behålla sina
intressen och vanor

Mål
 Äldreomsorgen i Ronneby ska medverka till att de äldre ges förutsättningar till att leva och
bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i
gemenskap med andra
 Omsorgen ska vara av god kvalitet och erbjudas efter den enskildes behov och bygga på
respekt för den enskildes delaktighet, självbestämmande och integritet
Målen nedbrutna till fyra delmål
 Tryggt och säkert åldrande
 Individens fokus
 Attraktiv arbetsgivare
 God ekonomisk hushållning

Nyckeltal verksamhet
Tryggt och säkert åldrande
o Lägst 70 % registrering med åtgärdsplan i kvalitetsregistret Senior Alert
(Redovisas tertial 1, 2 och bokslut).
o Högst 10 personal hos respektive vårdtagare inom en tvåveckorsperiod dagtid mellan
07.00-21.00 (Redovisas i kvalitet i korthet och bokslut).
Individens fokus
o 100 % av vårdtagarna ska vara delaktiga och ha inflytande i sin genomförandeplan
(Redovisas tertial 1, 2, bokslut)

Nyckeltal resurser
Attraktiv arbetsgivare
o Lägst 90 % av medarbetarna ska vara nöjda med Ronneby kommun som arbetsgivare (NMI)
(Redovisas från och med bokslut 2013, därefter vartannat år)
God ekonomisk hushållning
o Lägst 65 % effektivitetsgrad i hemtjänsten, dvs. tid hos vårdtagare (Redovisas tertial 1, 2
och bokslut)

Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Hjördis Thiel (rp), Sune Håkansson (rp),
Kristina Rydén (s), Susanne Östergaard (fp) och Anders Lund (m)
Ersättare Hjördis Thiel (rp) påpekar vikten av att få med i texten under Tryggt och säkert åldrande
”aktuell” åtgärdsplan, vilket Äldrenämnden ser som viktigt i det fortsatta arbetet med Mål och
nyckeltal.
Justeras
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Beslut
Äldrenämnden beslutar enligt ovan redovisade mål och nyckeltal för 2013 och tillställer
Kommunstyrelsen detsamma.
_____________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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