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Plats och tid

Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30 – 12.10

Närvarande

Birger Svensson (C)
Bo Johansson (S)
Sune Håkansson (RP)
Jan-Eric Wildros
Åke Olsson
Johnny Magnusson
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Laila Andersson
Nils Olofsson
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Christel Svensson
Irene Pettersson
Maj-Britt Bergljung

Äldrenämnden, ordförande
Äldrenämnden
Äldrenämnden
Kommunstyrelsen
PRO
PRO
PRO
SPF
SPRF
SPRF
SKPF
SKPF
SKPF

Övriga deltagare Kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson § 36, ordförande i Förtroendenämnden i
Blekinge Karin Jeppsson § 37, representant för Cefur Laura Vidje § 38,
projektledare Per Engkvist § 39, verksamhetschef Maria Sevestedt § 40,
Silviasystrarna Anita Karlsson och Monica Pettersson § 40, äldrechef Torill Skaar
Magnusson § 40-41 och sekreterare Inga-Lill Gliveson.
Utses att justera Ulla Carlsson
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§ 35
Mötets öppnande och val av justeringsperson.
Ordförande Birger Svensson (c) hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.
Ulla Carlsson utses att justera dagens protokoll.
§ 36
Ledningssystem för kvalitetsarbete.
Kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson lämnar redogörelse för systematiskt
förbättringsarbete avseende avvikelsehantering och anmälningsskyldighet inom
äldreomsorgen. En tillsyn genomfördes i Ronneby kommun den 18 april av
Socialstyrelsen gällande föreskrifter avseende avvikelsehantering och
anmälningsskyldighet enligt Lex Maria och Lex Sarah.
Utifrån bedömning av Socialstyrelsen, numera Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO),
har vidtagits åtgärder som beslutats av Äldrenämnden 2013-11-13 och skickats till
Socialstyrelsen 2013-11-20.
I debatten deltar Birger Svensson (C), Maj-Britt Bergljung SKPF, Åke Olsson PRO,
Johnny Magnusson PRO och Jan-Eric Wildros (S).
Ordföranden tackar för en bra information.
§ 37
Information från Förtroendenämnden.
Karin Jeppsson, ordförande i Förtroendenämnden Blekinge, lämnar redogörelse för hur
Förtroendenämnden fungerar.
Förtroendenämnden är en politiskt sammansatt nämnd med ett kansli där tjänstemän
utreder problem och missförstånd inom hälso- och sjukvården och tandvården. På
Förtroendenämndens kansli arbetar två handläggare. De som är missnöjda eller blivit illa
bemötta kan få hjälp och stöd men även bidra till kvalitetsutveckling och hög
patientsäkerhet. Det gäller den vård som bedrivs av landstinget, länets kommuner och av
privata vårdgivare som finansieras av landsting eller kommun.
Förtroendenämnden lämnar årlig redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg och
Socialstyrelsen.
I debatten Birger Svensson (C), Laila Andersson SPF, Christel Svensson SKPF,
Johnny Magnusson PRO och Sune Håkansson (RP).
Ordföranden tackar för en bra information.
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§ 38
Cefur, Center för forskning och utveckling.
Projektmedarbetare Laura Vidje presenterar Cefur, som är ett center för forskning och
utveckling i Ronneby. Cefur ingår i kommunledningsförvaltningen, Ronneby kommun.
Aktuella projekt delfinansieras bl.a. av Region Blekinge, Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden (ERUF) och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA).
Kommunstyrelsen i Ronneby antog i september 2011 följande vision för Cefur
”Cefur är en internationellt erkänd innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv
och samhälle, med Cradle to CradleR i särskilt fokus”.
Cefur är ett koncept för innovation och kvalitet och har tre grundprinciper:




Främja mångfald; kulturell, biologisk och konceptuell mångfald.
Förvalta näringsämnena; Avfall-föda. Allt är en resurs för något annat.
Använd naturliga energiflöden.

I debatten deltar Birger Svensson (C), Bo Johansson (S), Johnny Magnusson PRO och
Jan-Eric Wildros (S).
Ordföranden tackar för en bra presentation.
§ 39
Föreningsbidrag.
Konsult Per Engkvist redovisar förslag till förändringar i bidragsbestämmelser för
Ronneby kommun. I förslaget finns alla bidrag med som finns att söka för föreningar i
kommunen. Gäller de bidrag som i nuläget finns att söka hos Fritids- och kulturnämnden,
Socialnämnden och Äldrenämnden. Förslaget innebär att en förvaltning/nämnd har hand
om alla kommunens bidrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under § 356/2013 beslutat att återremittera ärendet
till Socialnämnden och Äldrenämnden för yttrande.
I debatten deltar Birger Svensson (C), Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S),
Johnny Magnusson PRO och Nils Olofsson SPRF.
Ordföranden tackar för en bra information.
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§ 40
Nytt demensteam i kommunen.
Verksamhetschefen Maria Sevestedt, silviasystrarna Monica Pettersson och Anita
Karlsson är närvarande och redogör för hur det nya demensteamet i äldreförvaltningen
ska fungerar fr.o.m. den 7 januari 2014.
Demensteamet kommer initialt att bestå av fyra undersköterskor med påbyggnad inom
området demens. Syftet med teamet blir att skapa förutsättningar för en god kvalitet i
vården av demenssjuka och deras anhöriga. Teamets uppdrag blir att arbeta med
vårdtagare som ska flytta in på demensboende samt med vårdtagare som har svårare
demensdiagnos. Detta innebär att teamet påbörjar sitt arbete i det ordinära boendet för att
följa med vid inflyttning till demensboendet. Teamet är sedan med som en resurs i
boendet för att skapa bra strukturer och rutiner kring vårdtagaren.
Finansieringen för demensteamet sker inom äldrenämndens ram.
I debatten deltar Bo Johansson (S), Johnny Magnusson PRO, Jan-Eric Wildros (S),
Maj-Britt Bergljung SKPF, Ingrid Ekstrand PRO och Laila Andersson SPF.
Ordföranden tackar för en bra redogörelse.
§ 41
Aktuellt i äldreförvaltningen.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson lämnar följande information från äldreförvaltningen.
- Kösituationen till särskilt boende och demensboende är akut och måste åtgärdas.
Idag är det 26 personer i kö med 10 personer till särskilt boende och 16 personer i kö till
demensboende. Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till akuta åtgärder och
möjligheter till tillfälliga och permanenta boendeplatser. Kommunstyrelsens
arbetsutskott är informerade. En aktuell byggnad är en av studentbostäderna i Parkdala
som innehåller 36 lägenheter.
- Äldredag kommer att ske för kommun och landsting den 4 december 2014.
§ 42
Övriga frågor.
Ordförande Birger Svensson (C) önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Bo Johansson (S) önskar Ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År.
___________________
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