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§ 42
Mötets öppnande och val av justeringsperson.
Ordförande Birger Svensson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.
Christel Svensson, SKPF, utses att justera dagens protokoll.
§ 43
Kostutredningen i kommunen.
Teo Zickbauer från Kommunledningsenheten presenterar kommunens kostutredning.
Kommunfullmäktige har under § 148 2012-05-31 beslutat om att upphäva den tidigare
beslutade utredningen av kommunens kostverksamhet och genomföra en
inriktningsutredning av kommunens måltidsverksamhet, vilken skulle vara klar till
2012-09-30.
En arbetsgrupp tillsattes bestående av Kenneth Michaelsson (c), Lennart Förberg (m),
Bo Johansson (s), Teo Zickbauer sammanhållande utredare, Birgitta Fransson kostchef,
Inger Hjort Utbildningsförvaltningen och Torill Skaar Magnusson Äldreförvaltningen.
Synpunkter och erfarenheter har inhämtats från Kallingeskolans matråd, Pensionärsrådet
och personal. Följande har bl.a. framkommit att ta med i utredningen

hur personalen är organiserad.

miljön – servering

mat tillagad från grunden – alternativa maträtter – kvalité

fler tillagningskök

enhetlig syn för utbildningsförvaltningen och måltidsverksamheten.
Studiebesök har gjorts i Olofström.
Arbetsgruppens förslag till produktionsalternativ:
- Central kostenhet med samlade resurser och områdesindelat ansvar och att dess personal
utbildas enligt kostpolicy och kvalitetssystem.
- Varm mat och all mat i kommunen ska tillagas så nära matgästen som möjligt med max
15 minuters leveranstid.
Arbetsgruppens förslag till tillagningskök:
- Ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök.
- Avveckling av Kallinge produktionskök för kyld mat.
- Utökning med åtta tillagningskök.
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Arbetsgruppens förslag till beslut
- att anta inriktningen att bygga om Vidablick, avveckla Kallinge och utöka med åtta nya
tillagningskök.
- att bevilja 500 tkr för en kostnadsanalys.
- att inrätta en ny Central kostenhet med samlade resurser och områdesindelat ansvar.
Kostutredningen bifogas protokollet.
I debatten deltar Birger Svensson (c), Jan-Eric Wildros (s), Bo Johansson (s),
Ingvar Svensson (SPF), Åke Nilsson (PRO), Bengt Andersson (SPRF),
Laila Andersson (SPF) och Christel Svensson (SKPF).
Äldrenämnden behandlar ärendet vid sammanträde den 24 oktober 2012.
Informationen noteras till protokollet.
§ 44
Information om värdighetsgarantin.
Britt-Marie Karlsson kvalitetsutvecklare på äldreförvaltningen informerar om det fortsatta
arbetet med nationell värdegrund enligt socialtjänstlagen och SOSFS 2012:3.
Ledorden i arbetet med utveckling av värdegrunden är att ”Leva ett värdigt liv” och
”Meningsfull tillvaro” och där alltid bemötandevälbefinnande och individanpassning är i
fokus.
Utbildning i Socialtjänstlagen har genomförts för enhetschefer m.fl. och i
genomförandeplanen har omvårdnadspersonal erhållit föreläsning. I mars var det
storföreläsning av Erik Blennberger om lagstiftningen nationella värdegrunden.
Handledning i processer och verktyg för det fortsatta arbetet genomfördes samt två dagars
utbildning av 13 samtalsledare från omvårdnadspersonalen i reflekterande och lärande
samtal. Tema för samtalen är bemötande, välbefinnande och meningsfull tillvaro och hur
personalen praktiskt i det dagliga arbetet gentemot den enskilde ska förhålla sig till
bemötande, välbefinnande och meningsfull tillvaro.
Arbetet fortsätter med rekrytering av fler samtalsledare inom alla professioner, utbildning
av omvårdnadspersonal inom teman för värdighetsgarantin och våren 2013 utbildning av
samtalsledare i reflekterande och lärande samtal. Äldreförvaltningen har sökt pengar för
detta ändamål men ej fått något svar än.
Alla i organisationen måste vara överens om förhållningssättet och konsekvenserna om
lokala värdighetsgarantin inte följs. Alla i organisationen ska också känna till kopplingen
mellan lokal värdighetsgaranti med verksamhetens mål, systematiskt kvalitetsarbete,
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ska vara klart senast 2014-12-31.
I debatten deltar Birger Svensson (c), Jan-Eric Wildros (s), Laila Andersson (SPF),
Åke Nilsson (PRO, Bo Johansson (s) och Maj-Britt Bergljung (SKPF).
Informationen noteras till protokollet.
§ 45
Tjänstegarantier i äldreomsorgen.
Britt-Marie Karlsson har gjort ett utkast där hon beskriver och förtydligar kommunens
insatser om tjänstegarantierna och vad den enskilde har rätt att förvänta sig vid beviljade
insatser från Äldreförvaltningen.
Möjlighet finns att framföra klagomål om inte insatserna uppfyller vad som lovats.
Klagomål och synpunkter ses som ett sätt att förbättra och utveckla verksamheten inom
Äldreförvaltningen.
Äldrenämnden behandlar ärendet vid sammanträde den 24 oktober 2012.
I debatten deltar Laila Andersson (SPF).
Informationen noteras till protokollet.
§ 46
Hemsjukvården.
Karin Widecrantz, MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska redogör för hur långt
besluten kommit angående kommunalisering av Hemsjukvården i Blekinge län.
Kommunfullmäktige har under § 285/2012 beslutat att i sin helhet godkänna ”Avtal om
övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende” mellan
Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge län i enlighet med upprättat förslag
under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive Landstingsfullmäktige fattar
motsvarande beslut. Olofströms kommun fattar beslut i slutet av oktober.
Vid en kommunalisering av Hemsjukvården i Blekinge län måste enighet råda bland
kommunerna. Ett förändrat huvudmannaskap förutsätter en skatteväxling och därför
krävs att samtliga huvudmän fatta samma beslut.
Hemsjukvård träder i kraft när personen ifråga har svårt att förflytta sig till vårdcentral.
Hembesök görs då av distriktssköterska. En demenssjuksköterska tas över från
Landstinget och en finns ju redan i kommunen. Här kommer det att fungera på samma
sätt som idag. Den personal som är aktuell för ett överflyttande kommer att erbjudas
tjänster i kommunen. Vid en kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge har en
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mellankommunal utjämning godkänts och finansieras med en skatteväxling på 32 öre per
skattekrona.
I debatten deltar Laila Andersson (SPF), Bo Johansson (s), Christel Svensson (SKPF) och
Bengt Andersson (SPRF).
Redogörelsen noteras till protokollet.
§ 47
Information om Tekniska förvaltningen.
Magnus Graad förvaltningschef för tekniska förvaltningen presenterar sig och sin
verksamhet. Förvaltningen var tidigare organiserad under Tekniska nämnden men är
efter omorganisationen placerad direkt under Kommunstyrelsen.
Under förvaltningsledningen ligger Gata/parkenheten - Kostenheten Försörjningsenheten alltså tre driftenheter samt stödfunktioner och myndighetsutövning.
Gata och park har slagits ihop för att underlätta samarbetet. De utförande
byggverksamheterna har förts över från fastighet till gata och park för att renodla
driftbiten.
Fastighetsförvaltningen och städverksamheten ingår nu i lokalförsörjningsenheten.
Detta är ingen renodlad fastighetsverksamhet utan har som främsta roll att försörja
kommunens verksamheter med lokaler. En översyn pågår av de fastigheter och lokaler
som kommunen äger. De sparkrav som finns förutsätter försäljning av fastigheter.
Inom förvaltningen finns också kommunens kostenhet.
I debatten deltar Birger Svensson (c), Laila Andersson (SPF), Jan-Eric Wildros (s),
Bo Svensson (s), Bengt Andersson (SPRF), Åke Nilsson (PRO) och
Christel Svensson (SKPF).
Informationen noteras till protokollet.
§ 48
Information om läkemedelsgenomgång på särskilt boende.
Karin Widecrantz informerar om att Socialstyrelsen ställer krav på att vårdgivaren säkrar
kvaliteten kring äldres läkemedelsbehandling och har i ”Nationella Kvalitetsindikatorer
för vården och omsorgen om äldre personer” bland annat angett indikatorer gällande att
säkra läkemedelsanvändningen. Föreskriften är lagstiftad och har trätt i kraft 2012-09-01.
Vårdtagaren bör erbjudas läkemedelsgenomgång, gäller 75 år eller äldre och fem
ordinerade läkemedel. Detta bör ske c:a en månad efter att vårdtagaren flyttat in på
äldreboendet och minst en gång om året samt vid behov och förändring i den äldres
hälsotillstånd.
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Karin Widecrantz påtalar att de äldre på kommunens särskilda boenden inte har varit utan
läkemedelsgenomgångar. Detta har skötts av sjuksköterska under flera år. Medicinskt
ansvarig sjuksköterska i kommunen, personal från Vårdcentralerna i Ronneby och
Kallinge samt Capio, Ronneby, har träffats för att utarbeta rutiner för
läkemedelsgenomgångar. Pensionären betalar 150 kr per läkemedelsbehandling.
Pensionären har rätt att tacka nej. En läkemedelsberättelse ska alltid följa med
vårdtagaren från lasarettet vid hemgång.
Kvalitetskontrollen för att läkemedelsgenomgångar genomförs på kommunens särskilda
boenden görs av MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
I debatten deltar Bo Johansson (s) och Christel Svensson (SKPF).
Informationen noteras till protokollet.
§ 49
Äldredagen.
Pensionärsrådet har erhållit inbjudan till Äldredagen torsdagen den 1 november 2012
kl. 10.00 – 15.00. Ledamöter och ersättare i Pensionärsrådet uppmanas sprida information
om Äldredagen då anmälan ska göras senast den 22 oktober 2012.
Inbjudan har annonserats i Blekinge läns tidning och Sydöstran vid två tillfällen samt till
ordförandena i pensionärsorganisationerna.
§ 50
Delgivningar.
Delgivningar i form av protokoll, skrivelser m.m. finns i pärm på sammanträdet.
§ 51
Övriga frågor.
Sune Håkansson (rp) meddelar att Äldrenämnden under § 111/2012 behandlat ärendet om
utökad ram 2013 för volymförändringar inom hemtjänsten. Budgetberedningen har
behandlat ärendet. Äldrenämnden äskar 8,5 miljoner kronor för 2013.
Äskandet beror delvis på behov av ökad hemtjänst och också ökat tryck nattetid.
Förslag om omdisponering av verksamhet och en konsekvens kan då vara att göra om
Backen till trygghetsboende.
_______________________
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