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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/86 

§ 141  Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-12-04 Från KF den 29 november (KS § 328) 

angående remissvar. Tjänsteskrivelse 
från Torill Skaar. 

   

Sammanfattning 
Kommunjurist Leona Öberg presenterar sig och informerar i ärendet om Kommunalisering av 

hemsjukvården i Blekinge beträffande reglemente och budget enligt Kommunfullmäktiges beslut 

2012-11-29. 

 

Verksamheten integreras inte under första året. En handlingsplan håller på att utarbetas. 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson går igenom och analyserar alla avtal. En plan utformas för  

att informera om Hemsjukvården. 

 

Beslutet enligt Kommunstyrelsens § 328/2012 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar  

 

att Äldrenämnden ska ha hand om verksamheten för den kommunaliserade hemsjukvården 

 

att uppgifterna förs in i Äldrenämnden reglemente i enlighet med bilaga 1. 

 

att medel för verksamheten anslås i enlighet med bilaga 2. Finansieringen hanteras i samband med 

beslut om skattesats (skatteväxling) och budget för 2013. 

 

Hemsjukvården tas över i sin helhet, vilket innebär att verksamheten ska drivas och följas upp i sin 

befintliga form under första året. 

 

Inför 2014 ska hemsjukvården planeras och anpassas till kommunens mål och budget. En 

handlingsplan kommer att upprättas för att arbetas med under 2013.  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås notera informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Bo Johansson (s), Kristina Rydén (s), Anders Lund (m) och Laila Andersson (fp). 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/184 

§ 142  Utvalda ärenden i äldreomsorgen. 

 

Verksamhetschef Helen Ahlberg går igenom ett ärende i äldreomsorgen utifrån serviceinsatser  

och vårdbehov. 

 

Biståndshandläggare Elisabeth Hjelm visar på hur en ärendehantering kan gå till samt redovisar  

ett slumpvis utvalt ärende i äldreomsorgen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Bo Johansson (s), Susanne Östergaard (fp), Johannes Chen (kd) och 

Anders Lund (m). 

 

Ordföranden tackar Helen Ahlberg och Elisabeth Hjelm för en bra redovisning. 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(19) 

 
Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/146 

§ 143  Handlingsplan för användandet av AFA-pengar till genomförandeplaner. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-12-04 Handlingsplan 2012-11-30 för 

användande av AFA-pengar till 
genomförandeplaner. 

   

Sammanfattning 
Verksamhetschef Maria Sevestedt redovisar förslag till handlingsplan för användandet av  

AFA-pengar till genomförandeplaner. 

 

AFA-pengar har tilldelats äldreförvaltningen med 380,000 SEK för fokus på upprättande av 

genomförandeplaner, vilket är motsvarande c:a 12 heltider på en månad, 1 heltid = c:a 296 timmar. 

Satsningen ligger på hemtjänsten och planen är att ordinarie personal kommer att friställas med 

hjälp av kollegor samt timvikarier. I handlingsplanen finns mer beskrivet kring detta. 

 

Handlingsplan för användandet av tilldelade medel fram till årsskiftet 2012/2013:  

Satsningen ligger på hemtjänsten och planen är att ordinarie personal kommer att friställas med 

hjälp av kollegor samt timvikarier fördelat enligt följande: 

- Ronneby Nord: 2 heltider/månad 

- Ronneby Syd: 2 heltider/månad 

- Kallinge: 2 heltider/månad 

- Bräkne-Hoby: 2 heltider/månad 

- Listerby / Johannishus: 1 heltid/månad 

- Backaryd / Hallabro: 1 heltid/månad 

 

Utifrån aktuell statistik i Procapita framgår att hemtjänsten i Ronneby Syd har ett större antal 

vårdtagare än övriga hemtjänstområden i kommunen, varav det kan bli aktuellt med ytterligare 

medel från AFA-pengarna på detta område. Enhetschefen för området följer varje vecka upp  

arbetet för att kunna avgöra om mer medel är aktuellt för just det området. 

I Eringsboda har alla genomförandeplan, varför inga medel har tilldelats detta område. Däremot 

behöver samtliga genomförandeplaner i Eringsboda följas upp, men detta kommer inte att beaktas 

vid denna satsning. 

 

Samtliga områden har inventerat hur utgångsläget ser ut för respektive område och utifrån detta 

skapat en handlingsplanen för perioden mitten av november till och med december 2012.  

Handlingsplanerna är i grunden lika för alla berörda områden. Vikarier kommer att gå in och täcka 

för att varje personal ska kunna färdigställa sina respektive genomförandeplaner. Genom att 

respektive personal färdigställer de planer för sina vårdtagare inom kontaktmannaskapet bedöms 

kunskapen för samtlig personal öka och därigenom kvaliteten.  

 

Samtliga områden har möjliggjort för duktig personal att stötta sina kollegor i upprättandet av 

genomförandeplaner. Samtliga enhetschefer kommer också att vara ett stöd för personalen som är 

frikopplad i detta arbete.  
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Inom hemtjänsten i Bräkne-Hoby har man till exempel valt att ha en duktig tjej på heltid under 

perioden 13 november till 7 december och att kontaktpersonal till respektive vårdtagare ska skriva 

upp tider hos henne, för att tillsammans upprätta genomförandeplanen efter besöket hos 

vårdtagaren. Berörd kontaktpersonal kommer även kontrollera att alla omvårdnadspärmar är 

aktuella. 

All hemtjänstpersonal har fått information av sin respektive enhetschef om tillvägagångssättet för 

att upprätta genomförandeplaner. Många är positivt överraskade över de extra resurserna och är 

väldigt tacksamma. 

 

Målsättning:  
100% färdigställda genomförandeplaner i aktuella ärenden till årsskiftet 2012/2013. 

 

Reservation för ärenden nyare än 14 dagar 2012-12-31 – då kontaktpersonalen har 14 dagar på sig 

att upprätta genomförandeplanen. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att anta handlingsplan för användandet av AFA-pengar till 

genomförandeplaner. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Bo Johansson (s) och Susanne Lundgren (m). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att anta handlingsplan för användandet av AFA-pengar till 

genomförandeplaner. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/54 

§ 144  Anslagsförbrukning. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-12-04 Anslagsförbrukning t.o.m. november 

2012. 
   

Sammanfattning 
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för anslagsförbrukning t.o.m. november 2012. 

En sammanställning av alla enheter i äldreförvaltningen redovisas. Hemtjänsttimmarna har 

minskat och även kostnaderna. Äldrechefen tror på ett nollresultat vid året slut 2012 i och med 

att nämnden tillskjutits 3,5 milj. kronor. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Kristina Rydén (s), Anders Lund (m) och  

Bo Johansson (s). 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/9 

§ 145  Budget. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-12-04 Förslag till Internbudget 2013 

Arbetsmaterial ÄN 2012-12-10. 
   

Sammanfattning 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson presenterar förslag till disponering av internbudget 2013. 

Smärre rättelser görs i samband med genomgång av förslaget. Redovisas vissa förändringar med 

flytt mellan konton i jämförelse med internbudget 2012. 

 

Budgetramen är 299 976 milj. kronor för Äldrenämnden. 

Diskussioner angående kostnader och intäkter i samband med Hemsjukvården. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 15.00  

 

Kommundirektör Jörn Wahlroth redogör för budget inför övertagande av Hemsjukvården. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Anders Lund (m), Kristina Rydén (s),  

Laila Andersson (fp), Eva Blennow (s) och Susanne Östergaard (fp). 

Beslut 

Internbudget 2013 fastställs enligt föreliggande förslag. 

_____________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/7 

§ 146  Aktuellt i verksamheten. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar enligt nedan. 

 

- Sjuksköterskorna m.fl. börjar flytta in på Sörby-center i denna månaden och resterande i början på 

januari 2013. 

 

- Kommunens biståndshandläggare i äldreomsorgen kommer att vara i tjänst vardagar mellan jul- 

och trettonhelgen. Biståndshandläggare arbetar på Annandag jul. 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

_____________________
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/75 

§ 147  Handlingsplan utifrån regionala demensriktlinjer för 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-12-05 Handlingsplan utifrån regionala 

demensriktlinjer för 2013. 
   

Sammanfattning 
Blekinge Kompetenscentrum har tillsammans med representanter från kommuner och landstinget 

utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010, tagit fram regionala 

demensriktlinjer, 2011.  

Därefter ska lokala riktlinjer tas fram. Ronnebys demensteam, demenssjuksköterskor och 

Silviasystrar, lämnade förslag på detta till äldrenämnden i maj 2012. Ärendet återremiteras med 

följande frågeställningar 

- redogöra för hur mätningarna ska genomföras 

- beskrivning av vad ordet utökning innebär i målredovisningen 

- redovisning av vad förvaltningen gör idag 

- en utredning av dagverksamheten och dess utformning och eventuella kostnader 

 

Utifrån detta lämnas förslag på en handlingsplan för 2013.  

 

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD 

 

Under 2012 har Blekinge Kompetenscentrum (BKC) anordnat utbildning av BPSD – 

administratörer. Äldreförvaltningen har låtit utbilda ett team, enhetschef, sjuksköterska och 

undersköterskor på ett demensboende. 

BKC har även för avsikt att arrangera flera utbildningstillfällen under våren 2013. 

Äldreförvaltningen menar att samtliga demensboenden ska ha denna typ av team. 

Alla som bor på demensboende, med en demensdiagnos ska registreras i registret efter att skattning 

har gjorts.  

Genom denna kartläggning kan analys göras på varje individ och blir ett stöd i vardagen. Rapporten 

med analys, åtgärder och läkemedelsbehandling för varje individ går att följa över tid, vilket ger en 

kvalitetssäkring. 

Planen för 2013 är att alla demensboenden ska har ett BPSD –team.  

 

Levnadsberättelse – när du själv har svårt att berätta din historia 

 

För att kunna möta en person med demenssjukdom på rätt sätt krävs kunskap, inte bara om 

sjukdomen utan också om personen. En levnadsberättelse är till hjälp för vård- och omvårdnads-

personal i bemötandet. Den vidrör viktiga händelser och personer från barndom och senare i livet. 

Information om personliga egenskaper, vanor och saker som gör personen glad, arg eller ledsen kan 

också beskrivas här.  

Liknande dokument finns redan idag, men från 2013 ska den nya reviderade levnadsberättelsen 

användas till samtliga nyinflyttade personer på demensboenden. 

På boendena finns en rutin för välkomstsamtal, levnadsberättelsen kommer att ingå som en del av 

detta. 
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Demens ABC 

 

Demens ABC är en webbaserad utbildning som all personal ska genomgå. Större delen av anställda 

har redan genomgått denna. 

Något som bör funderas över är om Demens ABC ska ingå i introduktionen för semestervikarier på 

demensboenden. 

Det ska vara enhetschefens uppgift att se till att nyanställd personal får möjlighet att genomgå 

denna utbildning. 

 

Studiecirkeln ”Leva med demenssjukdom” 

 

Silviasystrarna leder studiecirklar för omvårdnadspersonalen med syfte att ge en fördjupad kunskap 

kring demenssjukdomar.  Materialet är framtaget på Silviahemmet och varje deltagare ska ha ett 

kompendium. Intresset för denna studiecirkel har varit mycket stort.  

Planen är att den ska fortsätta under 2013, så alla som anmält sitt intresse ska få möjligheten att 

delta. 

 

Demenssjuka med avvikande beteende 

 

Under innevarande år har personer med frontallobsdemens eller liknande beteende ökat. Dessa 

personer har ett avvikande beteende med stor ångest och inte ovanligt förekommande aggressivitet. 

Detta skapar stor otrygghet och skaderisk bland övriga boende och även personal. I nuläget har 

extra personal fått anställas för dessa personer. En demenssjuk med denna problematik behöver en 

helt annan struktur i sin vardag än vad en Alzheimersjuk person gör. 

 

Problemet är stort, därför kommer det omgående att påbörjas en översyn av verksamheten, ges 

förslag på planering och med eventuella kostnader, på hur detta ska lösas. 

  

Plan för demensvården 2013 - 2014 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har av förvaltningschefen fått uppdraget att till Äldrenämnden i 

mars komma in med en analys och utveckling av demensvården i Ronneby kommun för åren 2013 

– 2014. 

Den kommer bl.a. innehålla  

- en analys av SOSFS 2012:12 Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i 

särskilda boenden och förslag till genomförande. 

- Silviasystrarnas uppdrag och placering 

- Ska kommunen satsa på demensteam? 

- en utredning av dagverksamheten och dess utformning och eventuella kostnader 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden godkänner föreslagna handlingsplan utifrån regionala demensriktlinjer. 
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Bo Johansson (s), Hjördis Thiel (rp) och 

Anders Lund (m). 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner föreslagna handlingsplan utifrån regionala demensriktlinjer. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/188 

§ 148  Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-12-04 Förslag 2012-12-03 till beslut.    

 
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för BPSD-registret, vilket är ett verktyg som 

underlättar teamarbete och verksamhetsutveckling. Det ger ett gemensamt språk för 

personalen, det sätter tydliga mål, kvalitetssäkrar genom ständiga uppföljningar samt ger 

vårdtyngdsmätningar, personcentrerar vården och ger en implementering av de nationella 

riktlinjerna. 

 

Beteendemässiga och psykiska symptom är något som ca 90 % av personer som har en 

demenssjukdom någon gång drabbas av. Symptomen kan röra sig om aggressivitet, oro, 

apati, sömnstörningar och hallucinationer. Detta är till problem för den enskilde men även 

för anhöriga och vårdpersonal. 

 

Det är av vikt att använda sig av verktyget som BPSD- registret innebär och ett mål för 

verksamheten är därför att ha registrerat 70 % av brukarna i registret innan slutet av 2013. 

 

Register innebär här ett förhållningssätt, en riskbedömning med åtgärdsplan. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta anta målbeskrivning och att 70 % är registrerat i BPSD 

innan slutet av 2013. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m), Anders Lund (m), Susanne Östergaard (fp) och  

Hjördis Thiel (rp). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar anta målbeskrivning och att 70 % är registrerat i BPSD innan slutet 

av 2013. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/185 

§ 149  Namnteckningar för beslutsattestanter. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-12-04 Namnteckningar  för Äldreförvaltningen 

och Äldrenämnden. 
   

 

Föreligger förteckning över beslutsattestanter 2012. 

Beslut 

Föreliggande förteckning av beslutsattestanter 2012 fastställes. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/186 

§ 150  Förslag till avskrivningar av fakturor. 

 

Äldrenämnden har erhållit underlag med förslag till avskrivningar av obetalda fakturor i 

äldreomsorgen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren (m) och Sune Håkansson (rp). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att avskriva ovanstående obetalda fakturor i äldreomsorgen. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/8 

§ 151  Information om kurser, konferenser m.m.  

 

Föreligger följande information från nämndens ledamöter om deltagande i kurser, konferenser m.m. 

- Ledamöterna Anders Lund (m) och Bo Johansson (s) informerar från konferensen ”Innanför men 

utanför” i Stockholm den 26 – 28 september som anordnas av Föreningen Sveriges Socialchefer, 

FSS. Konferensen belyser olika frågor ur ett internationellt, politiskt och ledarskapsperspektiv samt 

även utifrån aktuella ämnen. Bo Johansson (s) uttalar sig väldigt positivt om denna konferens. 

 

- Ordförande Susanne Lundgren (m) och Bo Johansson (s) har tillsammans med 

Blekingekommunerna och Landstinget Blekinge varit på konferens den 6 december i Ronneby om 

”De goda exemplen” där bl.a. lyftes fram Ronneby kommuns ”Trygg hemgång” som slagit mycket 

väl ut. 

 

-  Ordförande Susanne Lundgren (m) informerar om sitt deltagande i kvalitetskonferens i Karlstad. 

  

- Ledamöterna Bo Johansson (s) och Birger Svensson (c) har som kontaktpolitiker varit på höghuset 

Vidablick och träffat två personalgrupper, där den ena gruppen arbetar på kortisboendet och den 

andra på traditionellt boende. Personalen upplevdes som goda representanter för verksamheten. 

Diskussioner förelåg om bl.a. arbetsvillkor.      

Beslut 

Redogörelsen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/4 

§ 152  Skrivelser, cirkulär m.m. 

 

Föreligger följande skrivelser m.m. 

 

a)  Från Kommunfullmäktige  

§ 299/12 Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 

rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012 Dnr. 2012/76 (792). 

§ 305/12 Tertialuppföljning per 31 augusti 2012 Dnr. 2012/9 (795). 

§ 312/12 Beslut om tilläggsanslag inom ramen av återbetalda AFA-pengar Dnr. 2012/146 (794). 

 

b) Från Socialstyrelsen 2012-11-14 Stimulansbidrag för att utbilda värdegrundsledare och personal 

som har en funktion för ett mer sammanhållet socialt ansvar Dnr. 2012/83 (796). 

 

c) Skrivelse 2012-11-15 om klagomål och synpunkter Dnr. 2012/120 (797). 

 

d) Från Arbetsmiljöverket 2012-11-15 Information o avslutat ärende i Johannishus/Listerby 

hemtjänst Dnr. 2012/176 (798). 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/6 

§ 153  Delegationsbeslut. 

 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 30 november 2012. 

 

Rapport i personalärenden. 

 

Beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

_____________________ 
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Äldrenämnden 2012-12-10 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/5 

§ 154  Övriga ärenden. 

 

-  2:e vice ordförande Bo Johansson (s) lyfter frågan från Kommunala Pensionärsrådet angående 

representanter från KPR till gruppen ”Inriktning av Framtidens boende i Ronneby”. Pensionärsrådet 

anser sig vara självklara representanter från början och inte enbart resurspersoner. Äldrenämnden 

har under § 118/2012 utsett Sune Håkansson och Bo Johansson och som tjänsteman äldrechef Torill 

Skaar Magnusson. Kallelse skickas till de två utsedda representanterna från Kommunala 

Pensionärsrådet att deltaga i möte måndagen den 14 januari 2013. 

 

- 2:e vice ordförande Bo Johansson (s) lyfter frågan om oklarheter när det gäller lägenhet på 

Ågårdsbo för korttidsboende.  Torill Skaar Magnusson svara att en lägenhet på Ågårdsbo ska 

användas som en  korttidsplats för dementa. Personalbemanning motsvarande 75 %. 

 

- Ersättare Laila Andersson omtalar att Kommunala Pensionärsrådet uppmanar Kommunstyrelsen 

och alla nämnder som skickar remisser och dyl. att även skickar till KPR för påseende. 

 

Ordföranden önskar alla Ett Gott Nytt År och en God Jul.  

Alla i nämnden önskar Ordföranden detsamma. 

 

_____________________ 

 


