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Sammanträdesdatum

2018-05-14

Äldrenämnden
Plats och tid

Hobysalen, kl. 17:00-17:25

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare
Justeringens plats och tid

Stadshuset, kommunledningsförvaltningen den 14 maj 2018 kl.17:44

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Anna Kristensen
Ordförande

Sune Håkansson (RP)
Justerare

Bo Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-14

Datum då anslaget tas ned

2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Anna Kristensen
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Äldrenämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Sune Håkansson (RP), Ordförande
Anders Lund (M), 1:e vice ordförande
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande
Ingrid Carlsson (M)
Susanne Petersson (C)
Johannes Chen (-)
Johnny Håkansson (S)
Ally Karlsson (V)
Sylvia Edwinsson (MP)
Tomas Lund (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Lindis Ohlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Christer Åkesson (S) går in som tjänstgörande ersättare för Monika Lindqvist (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Rickard Evaldsson (M)
Laila Andersson (L)
Agnetha Wildros (S)
Börje Johansson (S)

Tjänstemän

Catherine Persson, äldreförvaltningschef
Anna Kristensen, nämndsekreterare
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Äldrenämnden

§ 62

Dnr 2018-000001 739

Val av justerare
Sammanfattning
Bo Johansson (S) föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att utse Bo Johansson (S) att utöver ordförande
justera dagens protokoll. Protokollet justeras den 14 maj 2018 klockan
17:44.
________________
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§ 63

Dnr 2018-000102 739

Förslag till beslut avseende dataskyddsombud för
äldrenämnden
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR)
innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen,
som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer, träder i kraft den 25 maj 2018
och ersätter då personuppgiftslagen.
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal
nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna
ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte
chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig.
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de
integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att
behandlingen utförs i enlighet med GDPR.
Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud (DSO).
För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder, är det obligatoriskt
att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll är att kontrollera att
GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och
informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd person utan kan
vara en konsult.
Bedömning
Fullmäktige har föreslagits besluta att kommunen för tiden
25 maj 2018 - 31 december 2019 ska ingå ett avtal om att köpa DSO som
tjänst av kommunalförbundet Sydarkivera, se dnr KS 2018/172. Beslut
väntas i april 2018. Förbundet anställer särskild personal under avtalstiden
vilka utför uppgiften som DSO i Ronneby kommuns styrelse och nämnder.
Då styrelsen och varje nämnd utgör en personuppgiftsansvarig måste såväl
styrelsen som nämnderna utse den som Sydarkivera tillhandahåller som
DSO. Sydarkivera har angett att Anders Danielsson finns tillgänglig som
DSO till och med den 15 augusti 2018. Därefter kommer uppgiften att
övertas av Therese Jigsved.
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Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att utse Anders Danielsson,
kommunalförbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 25
maj 2018 till och med 15 augusti 2018.
Äldrenämnden föreslås besluta att utse Therese Jigsved, kommunalförbundet
Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 16 augusti 2018 till och
med 31 december 2019.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Sune Håkansson (RP) samt ersättare Laila Andersson
(L).
Beslut
Äldrenämnden beslutar följande:
-

att utse Anders Danielsson, kommunalförbundet Sydarkivera, som
dataskyddsombud från och med 25 maj 2018 till och med 15 augusti
2018,

-

att utse Therese Jigsved, kommunalförbundet Sydarkivera, som
dataskyddsombud från och med 16 augusti 2018 till och med 31
december 2019.

________________
Exp:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Informationssäkerhetssamordnaren
Anders Danielsson
Therese Jigsved
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§ 64

Dnr 2018-000109 739

Förslag till beslut angående samråd med
kommunstyrelsen gällande ansökan om statsbidrag
avseende stimulansmedel för ökad bemanning i
äldreomsorgen
Förvaltningschef för äldreförvaltningen föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 att tillfälliga statsbidrag
eller statsbidrag som kräver medfinansiering och som söks av
nämnder/förvaltningar ska samrådas med kommunstyrelsen innan ansökan
görs. Mot bakgrund av det tillskriver därför äldrenämnden kommunstyrelsen
inför ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning i äldreomsorgen för
år 2018.
Kommuner kan efter ansökan hos Socialstyrelsen erhålla stimulansmedel för
ökad bemanning i äldreomsorgen. Stimulansmedel för ökad bemanning
började gälla år 2015 och upphör vid 2018 års utgång. Medlen rekvireras
årsvis.
I och med upphörande av ovanstående statsbidrag behöver ekonomi och
verksamhet anpassas till de förändrade förutsättningarna. Äldrenämnden har
för budgetåret 2018 påbörjat det arbetet och det behöver fortsätta för år
2019.
Den budget för år 2018 som beslutades i kommunfullmäktige i december
2017 och den internbudget för äldrenämnden för år 2018 som beslutades den
28 februari 2018 förutsätter ianspråktagande av kvarvarande
prestationsmedel under år 2018 samt ansökan om och användning av
stimulansmedel för ökad bemanning år 2018.
Ronneby kommun kan enligt fördelningsnyckel rekvirera 7 196 570 kr för år
2018. Senast den 31 oktober 2018 ska ansökan om stimulansmedel för ökad
bemanning ha inkommit till Socialstyrelsen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås äldrenämnden besluta att hos
Socialstyrelsen ansöka om medel för ökad bemanning i äldreomsorgen
motsvarande 7 196 570 kr och att föreslå kommunstyrelsen besluta att
samråd har skett med kommunstyrelsen gällande ansökan om statsbidrag för
ökad bemanning i äldreomsorgen.
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Bedömning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 att tillfälliga statsbidrag
eller statsbidrag som kräver medfinansiering och som söks av
nämnder/förvaltningar ska samrådas med kommunstyrelsen innan ansökan
görs. Mot bakgrund av det tillskriver därför äldrenämnden kommunstyrelsen
inför ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning för år 2018.
Sedan några år tillbaka kan kommuner genom deltagande i nationella
kvalitetsregistret
Senior Alert erhålla prestationsmedel till sin verksamhet. Område som
särskilt bedöms för bättre vård och omsorg av äldre är trycksår, nutrition,
blåsfunktion, fall och tandhälsa. Prestationsmedel för Senior Alert erhålls
inte längre. Återstående medel i Ronneby används under år 2018 och
beräknas därefter vara förbrukade.
Vidare kan kommuner efter ansökan hos Socialstyrelsen erhålla
stimulansmedel för ökad bemanning i äldreomsorgen. Stimulansmedel för
ökad bemanning började gälla år 2015 och upphör vid 2018 års utgång.
Medlen rekvireras årsvis.
Ronneby kommun har använt både prestationsmedel för Senior Alert och
stimulansmedel för ökad bemanning till företrädesvis inrättande av tjänster
för tillsvidareanställning av personal för att kunna öka kvaliteten. Bl. a har
bemanningsförstärkning skett vad avser sjuksköterskor, arbetsterapeut,
dietist, och undersköterskor vid vård- och omsorgsboende dag och natt.
I och med upphörande av ovanstående statsbidrag behöver ekonomi och
verksamhet anpassas till de förändrade förutsättningarna. Äldrenämnden har
för budgetåret 2018 påbörjat det arbetet och det behöver fortsätta för år
2019.
Den budget för år 2018 som beslutades i kommunfullmäktige i december
2017 och den internbudget för äldrenämnden för år 2018 som beslutades den
28 februari 2018 förutsätter ianspråktagande av kvarvarande
prestationsmedel under år 2018 samt ansökan om och användning av
stimulansmedel för ökad bemanning år 2018. För riket i sin helhet är
1 995 000 tkr reserverade för år 2018. Ronneby kommun kan enligt
fördelningsnyckel rekvirera 7 196 570 kr för år 2018. Senast den 31 oktober
2018 ska ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ha inkommit till
Socialstyrelsen. Redovisning av använda medel ska göras till Socialstyrelsen
senast den 4 februari 2019.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås äldrenämnden besluta
 att hos Socialstyrelsen ansöka om medel för ökad bemanning i
äldreomsorgen motsvarande 7 196 570 kr och
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 att föreslå kommunstyrelsen besluta att samråd har skett med
kommunstyrelsen gällande ansökan om statsbidrag för ökad
bemanning i äldreomsorgen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta
 att hos Socialstyrelsen ansöka om medel för ökad bemanning i
äldreomsorgen motsvarande 7 196 570 kr och
 att föreslå kommunstyrelsen besluta att samråd har skett med
kommunstyrelsen gällande ansökan om statsbidrag för ökad
bemanning i äldreomsorgen.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande Anders
Lund (M), 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), ledamot Tomas Lund (SD),
Susanne Petersson (C) samt ersättare Laila Andersson (L) och Agnetha
Wildros (S).
Beslut
Äldrenämnden beslutar att hos Socialstyrelsen ansöka om medel för ökad
bemanning i äldreomsorgen motsvarande 7 196 570 kr och att föreslå
kommunstyrelsen besluta att samråd har skett med kommunstyrelsen
gällande ansökan om statsbidrag för ökad bemanning i äldreomsorgen.
________________
Exp:
Förvaltningschef, äldreförvaltningen
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