Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (20)

Sammanträdesdatum

2014-12-10

Äldrenämnden
Plats och tid

Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 2014-12-10 kl 13.30-16.45

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen

2014-12-18

Underskrifter
Paragrafer

Ordförande

Sune Håkansson

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-10

Datum då anslaget sätts upp

2014-12-18

Datum då anslaget tas ner

2015-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Nämndsekreterare

§§ 145-157
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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
Birger S Svensson (C)
Susanne Petersson (C)
Johnny Håkansson (S)
Sylvia Edwinsson (MP)
Tomas Lund (SD)

Tjänstgörande ersättare

Christer Stenström (M)
Laila Andersson (FP)
Kristina Rydén (S)
Kirsten Nordgren (S)
Ylva Olsson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Torill Skaar Magnusson, äldrechef § 146, 147
Elisabeth Hjelm, biståndshandläggare § 146
Carina Rosenqvist, bidståndshandläggare § 146
Eva Robertsson, ekonom§ 151
Britt-Marie Karlsson, kvalitetsutvecklare § 151
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Begäran om remissyttrande angående konstnärlig utsmyckning i
Ronneby kommun

7
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Begäran om remissyttrande gällande ny varumärkesplattformoch
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Information om kurser och konferenser m.m. Alla som deltagit på
kurser, konferenser eller varit ute i verksamheten uppmanas att
lämna redovisning skriftligt eller muntligt.

16

§ 155 Dnr 2014-000005 730

Skrivelser, cirkulär m.m

17

§ 156 Dnr 2014-000006 730

Delegationsbeslut.

19

§ 157 Dnr 2014-000007 730

övriga ärenden

20

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4(20)

2014-12-10

Äldrenämnden

§ 145

Dnr 2014-000178 730

Val av justeringsperson.
Ordförande Sune Håkansson (RP) hälsar alla välkomna till dagens
sammanträde.
Dagordningen för dagens nämndssammanträde genomgås.
Beslut
Äldrenämndens dagordning godkännes.
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§ 146

Dnr 2014-000091 730

Äldres behov i centrum, ÄBIC.
Sammanfattning
Biståndshandläggama Elisabeth Hjelm och Carina Rosenqvist informerar
kring Socialstyrelsens modell ÄBIC - Äldres Behov I Centrum - syftande till
att förbättra för de äldre genom att skapa förutsättningar för en strukturerad
vård och omsorgsdokumentation.
Vidare informerades kring ICF som är en modell som gör det möjligt att dels
beskriva en persons sammantagna hälsotillstånd; dels en klassifikation med
gemensamma begrepp och beskrivningar. Att införa ett behovsinriktat och
systematiskt arbetssätt med användning av ICF för strukturerad
dokumentation är ett långsiktigt förändringsarbete.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogjorde kort för hur projektet ÄBIC
kommer att genomföras; bl a genom en pilotgrupp. Förändringsarbetet inom
äldreomsorgen innebär att en översyn måste ske av personalresursen så att
den utnyttjas på bästa sätt. En åtgärdsplan för fördelning av tilldelade
resurser kommer att framtas.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Bo Johansson (S),
Tomas Lund (SD), Laila Andersson (FP), Christer Stenström (M), Kristina
Rydén (S) och Ylva Olsson (SD).

Beslut
Äldrenämnden noterar föredragningen till dagens protokoll.

I

Utdraqsbestyrkande
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§ 147

Bemanningsregler,

Dnr 2014-000160 730

eventuell ändring.

Sammanfattning
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för ev förändring/revidering av
bemanningsregler. I yttrande från SKL anförs synpunkter på för höga
administrationskostnader jämfört med vad det ger i kvalité. Ett försvårande
av bedömningen påtalas. SKL är positiv till bemanningsregler men anser inte
att det ska leda till högre administrationskostnader. Medel bör därför enligt
deras mening tillskjutas från Regeringen. Detta bedöms inte möjligt förrän
tidigast år 2016.
Beslut härom i februari månad 2015 avvaktas. Ett remissyttrande kommer att
skrivas av KS au, Ronneby Kommun,.
Deltar i debatten
I debatten deltag Bo Johansson (S) och Birger Svensson (C).

Beslut
Äldrenämnden tar föredragningen till dagens protokoll.
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§ 148

Dnr 2014-000195 730

Begäran om remissyttrande angående konstnärlig
utsmyckning i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden har fattat beslut om att föreslå Kommunstyrelsen
att anta den statliga rekommendationen sedan 1937 att 1 % av
byggkostnaden vid kommunkoncernens byggnationer ska anslås till
konstnärlig utsmyckning. Vidare föreslås kommunstyrelsen att ge Fritid- och
kulturnämnden det övergripande ansvaret för offentlig konstnärlig
utsmyckning i kommunen.
Äldrenämnden ställer sig positiv till att ovanstående förslag och vill
samtidigt påpeka vikten av att gynna lokala konstnärer.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att ställa sig positiv till att motsvarande 1 %
av byggkostnader ska gå till konstnärlig utsmyckning och att företrädesvis
använda sig av lokala konstnärer.
Deltar i debatten
I debatten deltog Sune Håkansson (P) och Bo Johansson (S).

Beslut
Äldrenämnden ställer sig positiv till att motsvarande 1 % av byggkostnader
ska gå till konstnärlig utsmyckning samt att företrädesvis använda sig av
lokala konstnärer.

Exp:

Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturnämnden
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§ 149

Dnr 2014-000184 730

Begäran om remissyttrande gällande ny
varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby
kommun (plats och organisation).
Sammanfattning
För att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara på dagens
kommunikationsmöjligheter och stärka Ronneby kommuns varumärke, både
som plats och organisation, presenterar informationsavdelningen en ny
varumärkesplattform. Tack vare en gemensam plattform kommer Ronneby
kornmuns anställda och andra intressenter och aktörer lättare att kunna
berätta om "sitt" Ronneby på ett sätt som skapar en gemensam och ändå
mångfacetterad bild av "vårt" Ronneby. Den stolta Ronnebyambassadören
får ett nytt kraftfullt verktyg.

Bedömning
Äldrenämnden lyfter fram vikten av att ta hänsyn till alla åldrar i
befolkningen vid framtagandet av en ny varumärkesplattform. En viktig
aspekt som nämnden lufter är att Ronneby kommuns styrkor i landskapet bör
styrkas som våra landsbygder, våra vackra sjöar, stora vida lövskogar och
välbevarade stenmurar. Viktigt anses även vara att profilera Ronneby
kommun som en attraktiv kommun für en åldrande befolkning likaså som för
en ung. I Ronneby kommun finns exempelvis kreativa överraskningar som
Teater för äldre. Då målgruppen bland annat är nya invånare anser
Äldrenämnden att även seniorer ska se det attraktiva med att flytta till
Ronneby kommun som bostadsort. En ytterligare aspekt är "Det goda och
hållbara livet" och att "Skapa sin framtid" som innefattar våra nu redan
ökade åldrande befolkning och därför är det av största vikt att ta detta i
beaktande vid profilering.

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås ställa sig bakom den nya varumärkesplattform
grafisk profil för Ronneby kommun med ovanstående information i
beaktande.

och

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-10

Äldrenämnden

Deltar i debatten
I debatten deltog Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden ställer sig bakom den nya varumärkesplattform och grafisk
profil för Ronneby kommun med ovanstående information i beaktande,
med tillägget att vissa redaktionella förändringar bör ske i yttrandets andra
stycke.

Exp:
Heike Rosenqvist, informationsansvarig
Kommunstyrelsen
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§ 150

Dnr 2014-000208 730

Vård- och omsorgscollege
Sammanfattning
Blekinge har, idag och under de kommande åren, ett stort behov av personal
med rätt kompetens inom vård och omsorg. Arbetets innehåll och krav ökar
samtidigt som det sker en översyn av traditionella arbetsuppgifter. Detta
sammantaget kommer att påverka grundutbildningar men även
fortbildningsinsatser för redan anställd personal.
Syfte/Mål
För att tillgodose de regionala vårdarbetsgivamas behov av rätt kompetens i
rätt tid, har vi för avsikt att föra en konstruktiv dialog och samverkan
omkring nedanstående:
Gemensamma behovsinventeringar
Samsyn omkring kompetenskrav på tjänster
Gemensam långsiktig planering av utbildningsinsatser
Dialog om
karriärvägar inom vården för att behålla och attrahera personal - attraktiva
arbetsgivare
hur man kan locka fler till vården - marknadsföring
validering
Parter
Dialogen skall genomföras som en pågående process över tid. Intressenter
från kommuner och landstinget. I arbetet kommer de privata aktörernas
behov finnas med i inventeringen och rutiner för medverkan ses över. Varje
part deltar i det gemensamma arbetet som består av styrgrupp och
arbetsgrupp. Styrgruppen beslutar om gemensamma riktlinjer och mål samt
följer upp arbetet. Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av styrgruppen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden ställer sig bakom avsiktsförklaringen gällande samverkan i
Blekinge för Vård- och omsorgscollege.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S).
Beslut
Äldrenämnden ställer sig bakom avsiktsförklaringen gällande samverkan i
Blekinge för Vård- och omsorgscollege.

Exp:
Region Blekinge

Justerandes sign

I

Utdraqsbestyrkande

11 (20)

Sida

~RONNEBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12(20)

2014-12-10

._..KOMMUN
Äldrenämnden

§ 151

Dnr 2014-000215 730

Öppna jämförelser.

L

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson och ekonom Eva Robertsson
redogjorde för "Öppna jämförelser". Sammanställningen av resultaten visar
på en hög svarsfrekvens, där 287 personer svarat (68,3 %). Övervägande
delen av de som besvarat enkätundersökningen är kvinnor. Resultat från
nationella brukarundersökningen delgavs nämndsledamöterna, liksom
jämförelser mellan Riket, Blekinge och Ronneby kommun.

Bedömning
Sammantaget redovisas ett bättre resultat inom hemtjänsten, medan ett lägre,
sämre resultat reovisas för de särskilda boendena.

Förslag till beslut
Föreslås att redovisning av resultatberättelserna, och förslag på åtgärder till
förbättringar med utgångspunkt från vad som framkommit i undersökningen,
redovisas vid äldrenämndens sammanträde i april månad 2015.

Deltar i debatten
I debatten deltog Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Kristina Rydén
(S), Birger Svensson (C), Ylva Olsson (SD), Laila Andersson (FP) och
Christer Stenström (M).

Beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till dagens protokoll. Redovisning av
resultatberättelserna sker vid nämndssammanträdet i april 2015.

Exp:
Torill Skaar Magnusson, äldrechef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-10

Äldrenämnden

Dnr 2014-000036 730

§ 152

Anslagsförbrukning

2014

Sammanfattning
Föreligger anslagsförbrukning t.o.m. november månad 2014. Ekonom Eva
Robertsson redovisar utfallet som ligger på 91 %, vilket följer prognosen.
Vidare redovisas fördelningen av tilläggsanslag på 3,8 Mkr till hemtjänsten i
enlighet med det av äldrenämnden givna uppdraget 2014-11-12.
Projektmedel för ÄBIC har erhållits.

Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S).

Beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet.
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§ 153

Dnr 2014-000003 739

Aktuellt i verksamheten.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerade kring extra tilldelning av
medel; 4 Mkr i prestationsmedel för de goda resultat som fåtts med arbetet
att förbättra verksamheten, arbeta förebyggande och utbilda egna utbildare
inom demensvården.
Vidare informerade äldrechef Torill Skaar Magnusson kring uppdrag till
Ronnebyhus att upprusta avdelningarna 1 och 7 vid Olsgården med
gemensamhetskökoch matplats; samt bygga en gemensamhetsbalkong på
avdelning 7. Beräknas klart till våren.
Besked ang planberedningen för Lindebo avvaktas från arkitekt David
Gillanders. Boendeplan inges till KF under 2015.
Nämndsledamot Birger Svensson (C) uttalade sig positivt till en utbyggnad
av Lindebo.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för kösituationen.
20 personer i kö; men flertalet har tackat nej till erbjuden plats.
Tjänstgörande ersättare Kristina Rydén (S) lyfter fråga kring husdjur på
boenden. Det uppges att husdjur får medtas till slutna boenden men inte
finnas i gemensamma utrymmen.
1 :e vice ordförande Anders Lund (M) lyfter fråga kring bemanningspoolen.
Diskussion fördes kring bemanningspool, timvikarier och årsarbetstid.
Föreslår att ärendet tas upp till behandling i äldrenämnden i januari 2015.
Nämndsledamot Bo Johansson (S) framförde önskemål om att följa upp
regelverket kring bemanningspoolen.
Äldrechef Torill Skaar uppger att Kommunals ordförande kommer att
inbjudas till äldrenämnden för att informera kring timvikarier, årsarbetstid
och bemanningspool.
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Äldrechef Torill Skaar uppger att Kommunals ordförande kommer att
inbjudas till äldrenämnden för att informera kring timvikarier, årsarbetstid
och bemanningspool.

Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Ylva Olsson (SD), Birger Svensson
(C), Kristina Rydén (S), Susanne Pettersson (S), Bo Johansson (S), Johnny
Håkansson (S) och Anders Lund (M).

Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
Kommunals ordförande kommer att inbjudas till äldrenämnden i januari
månad 2015 för att informera kring timvikarier, årsarbetstid och
bemanningspool.

Exp:
Äldrechef Torill Skaar Magnusson f.v.åtg
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§ 154

Dnr 2014-000004 730

Information om kurser och konferenser m.m.
Alla som deltagit på kurser, konferenser eller varit ute i
verksamheten uppmanas att lämna redovisning
skriftligt eller muntligt.
Sammanfattning
Någon information eller redovisningar från kurser eller konferenser har inte
inkommit till dagens nämndssammanträde.
Ordföranden Sune Håkansson (RP) påpekar ledamöters skyldighet att själva
informeras sig kring kursutbud samt lämna skriftlig eller muntlig
redovisning från kurser och/eller konferenser man deltagit i.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerade kring kommande utbildning
i Socialtjänstlagen där bl a Britt-Marie Karlsson och Eva Hjälm anmälts
delta.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP).
Beslut
Äldrenämnden noterar informationen till dagens protokoll.
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§ 155

Dnr 2014-000005 730

Skrivelser, cirkulär m.m.
Sammanfattning
Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m.Skrivelser, cirkulär m.m.
a) Uppdrag till Ronnebyhus att upprusta avdelningarna 1 och 7 vid
Olsgården med gemensamhetskök samt matplats samt bygga en
gemensamhetsbalkong på avdelning 7.
b) Utvärdering 2014-09-23 på Ågårdsbo av "Teater för äldre".
e) Från Socialstyrelsen 2014-11-13 Beslut om statsbidrag för Äldres behov i
centrum, ÄBIC 2014.
d) Från Kommunfullmäktige§ 277/2014 Rapportering till Länsstyrelsen
gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap
6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2014.
e) Protokoll 2014-11-04 från Äldreomsorgens samverkansgrupp.
f) Avtal november 2014 mellan Ronneby kommun och Musik i Blekinge.
g) Tack från Agnetha Wildros för uppvaktningen i samband med
pensionsavgång.
h) Protokoll 2014-11-26 från Kommunala Pensionärsrådet, KPR
Deltar i debatten
I debatten deltar Bo Johansson (S), Tomas Lund (SD), Sylvia Edvinsson
(MP), Ylva Olsson (SD), Anders Lund (M) och Birger Svensson (C).
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Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
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§ 156

Dnr 2014-000006 730

Delegationsbeslut.
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:
Attestantlista äldrenämnden
Personalanställningar

Beslut
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
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§ 157

Dnr 2014-000007 730

Övriga ärenden.
Bo Johansson (S) påtalar att portionerna på äldreboendena är för små.
Chefen för Kostenheten, Elena Johansson, ska kallas till äldrenämnden.

En God Jul & Ett Gott Nytt At tillönskas av Ordföranden Sune
Håkansson. Äldrenämnden önskar ordföranden detsamma.

Deltar i debatten
I debatten deltar Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP), Sylvia Edvinsson
(MP) och Ylva Olsson (SD).

Beslut
Chefen för Kostenheten, Elena Johans son, ska kallas till äldrenämnden med
anledning av för små portioner på äldreboendena.

Exp:
Äldrechef Torill Skaar Magnusson f. v.åtg.
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