2001-04-26

Plats och tid

Samlingssalen, Elineberg, Rödeby
torsdagen den 26 april 2001, kl 08.30-10.05

Beslutande

ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän

Björn Fries
Annelie Svensson
Kent Lewén
Mats Crambé
Kerstin Johansson
Owe Petersson
Siv Brorsson
Siv Holmberg
Birgitta Ståhl
Inge-Britt Elfner
Bengt Lindskog
Evy Andreasson
Ingela Abramsson
Harry Svensson
Lennart Johannisson
Verner Ludvigsson
Christer Göstasson
Ingegerd Qvist
Karl-Erik Olsson
Lennart Rydén
Jan Spjuth

sekreterare

Lars-Åke Nordin
Lars Larsson
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Kent Lewén

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Björn Fries

Justerande

___________________
Kent Lewén

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson

tjg 08.30-10.05
tjg 08.30-10.05

Paragraf: 11 - 21

maj 2001 anslagits på kommunens
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2001-04-26
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§ 11
Ny förvaltningschef
Ordförande Björn Fries hälsar Lars Larsson, som utsetts till ny förvaltningschef
för äldreförvaltningen fr o m den 20/4, välkommen till äldrenämnden.
Samtidigt passar ordförande Björn Fries på att tacka tf förvaltningschef Lars-Åke
Nordin för det utomordentliga och förträffliga arbete han utfört med att jobba
fram ett bra material som kan ligga till grund för budgetarbetet 2001.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

2001-04-26

§ 12
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2001-04-04.
b) detaljplaneprogram för fastigheterna Ingenjörgen 4 m fl (kasernområdet
Blåport m m), Karlskrona kommun, Blekinge län.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret, mars.
___________________
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2001-04-26
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Ledn grupp
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
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§ 13
Direktiv för hantering av budget för 2001
Mot bakgrund av omsorgsnämndens bokslut för 2000 (- 16,2 Mkr) och det prognostiserade resultatet (- 27,3 Mkr) för 2001, har en politisk överenskommelse
mellan samtliga partier träffats, med målet att skapa balans i äldre- och
handikapp-nämndernas budget för 2001.
Överenskommelsen innebär en ombudgetering omfattande ett tillskott – flerårs –
om 11 Mkr, ett tillskott – engångs – om 4 Mkr, samt direktiv till nämnderna att
genomföra egna åtgärder – besparingar/rationaliseringar – i 2001 års budget om
12,5 Mkr. Härutöver erhåller handikappnämnden ett tillskott från socialnämndens
budgetram om 2 Mkr för övertagande av ungdomar med diagnoser som varit
LVU-omhändertagna.
Till dess att en slutlig fördelning av budgetmedel har gjorts mellan äldrenämnden
och handikappnämnden, föreslår förvaltningarna gemensamt att en schablon om
80/20 används. Denna procentuella fördelning är framtagen utifrån varje nämnds
andel av f d omsorgsnämndens nettobudget.
Äldre- och handikappförvaltningarna har upprättat ett förslag på fördelning av
tillskott, engångsanslag, besparingar och tillskott från socialnämnden.
Björn Fries yrkar att den upprättade fördelningen, 80/20, av föreslaget tillskott
sker under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om tillskottet.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna föreslagen fördelning av egna åtgärder 2001 – besparingar – med 10
Mkr för äldrenämnden,
att godkänna föreslagen fördelning av engångsanslag med 3,2 Mkr för
äldrenämnden,
att godkänna föreslagen fördelning av tillskott med 8,8 Mkr för äldrenämnden,
att godkänna Strategi för att återskapa balans mellan mål och medel för äldreoch handikappnämndernas verksamheter under 2001 i de delar som berör
äldrenämnden,
att den upprättade fördelningen, 80/20, av föreslaget tillskott sker under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om tillskottet, samt
beslutar äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avskriva äldrenämndens andel av omsorgsnämndens negativa kapital,
att framgent bemyndiga äldrenämnden och handikappnämnden gemensamt
justera befintliga ramar mellan nämnderna tills dess en slutgiltig uppdelning har
skett, samt
att förändringarna avrapporteras i samband med budgetuppföljningar.
___________________

2001-04-26
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Ks

§ 14
Budgetuppföljning per den 31 mars 2001
Med anledning av omsorgsnämndens bokslut för 2000 har bl a beslutats att
omsorgsnämnden skall göra delårsbokslut varje månad tills vidare.
Tidigare har redovisats en analys av årets obalans och en analys av förväntat
resul-tat under 2001. Prognosen för innevarande år beräknas ge ett underskott med
27,3 Mkr.
Med anledning av detta befarade resultat pågår ett rekonstruktionsarbete i akt att
fastställa en strategi för att återfå balans mellan mål och medel för
omsorgsnämnd-ens verksamhet.
Prognosen kommer att justeras i takt med de beslut som tas inom denna strategi.
Hittills finns beslut på vissa ökade intäkter samt åtgärder inom förvaltningarnas
ansvar.
Från 1.4 är omsorgsnämnden delad i en äldrenämnd och en handikappnämnd. I
budgetuppföljningarna från april kommer analyser och prognoser att ha delats upp
mellan nämnderna. Som riktpunkt används att ca 80 % åvilar äldrenämnden och
ca 20 % handikappnämnden.
Prognosen förutsätter att nämnden ej gör satsningar utöver vad som prioriterats.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut per 2001-03-31.
___________________

2001-04-26
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§ 15
Uppdrag ang utbildning av äldrenämnden
Lars-Åke Nordin informerar om det förslag till utbildning av äldrenämnden som
äldreförvaltningen tagit fram.
Det första utbildningstillfället blir en heldag den 23 maj. Under hösten kommer
ytterligare utbildningstillfällen att läggas ut i samband med äldrenämndens
sammanträden.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upplägget av utbildningarna, samt
att förvaltningen återkommer med datum på utbildningsdagarna.
___________________

2001-04-26
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Ledn grupp
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

§ 16
Information och uppdrag/direktiv om förändrad organisation med anledning
av nämndsdelning
Lars-Åke Nordin informerar om arbetet som pågår med uppdelning av administrativ personal med anledning av nämndsdelningen.
Äldreförvaltningen kommer för egen del att se över sin organisation när
uppdelningen är klar.
Parallellt pågår utredningen av en serviceförvaltning i Ruthensparre. Även detta
kommer att påverka äldreförvaltningens organisation.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

2001-04-26
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Dnr 1998.071.739

§ 17
Motion ang nytt reglemente för Kommunala pensionärsrådet
SPF har i skrivelse, 1998-06-15, till kommunfullmäktige föreslagit att nytt
reglemente för Kommunala pensionärsrådet skall utarbetas. Skrivelsen har
upptagits som motion av Folkpartiet liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna.
Ärendet har behandlats i Kommunala pensionärsrådet 1998-09-23 och i omsorgsnämndens AU 1998-11-04, samt i omsorgsnämnden 1998-11-18.
Omsorgsnämnden beslutade att återremittera ärendet i avvaktan på överläggningar
om förslag till normalreglemente för Kommunala pensionärsrådet.
Kommunala pensionärsrådets AU har i skrivelse 2000-02-07 bl a föreslagit att
nuvarande reglemente kvarstår och äger giltighet innevarande mandatperiod.
Vidare föreslås att omsorgsnämnden och KPR tillsätter en arbetsgrupp för
genomgång, bearbetning och förslag till ev förändringar.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna ovanstående yttrande, samt
att föreslå kommunfullmäktige lämna motionen utan åtgärd.
.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-04-26
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§ 18
Förslag på sammanträdestider 2001
Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för
äldrenämnden och äldrenämndens AU för 2001.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden och
äldrenämndens AU för 2001.
Björn Fries föreslår att äldrenämndens sammanträden i augusti ändras till den
15/8 respektive 29/8, med anledning av att budgeten kommer att behandlas vid
dessa sammanträden.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till sammanträdestider för 2001 med ändring av
tiderna i augusti.
___________________

2001-04-26
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Dnr 2001.0075.004

§ 19
Besvarande av motion angående Karlskronamoderaternas syn på
äldreomsorgen inför framtiden
Sigurd R Petersson m fl har i oktober 1997 motionerat till Kommunfullmäktige
om dess syn på äldreomsorgen i framtiden. Motionen sammanfattas och utmynnar
i förslag till 18 att-satser.
Innehållet i motionen är i stort ett politiskt partis ställningstagande i äldrefrågor.
Vid utarbetandet av motionssvaret har fokuserats på faktiska omständigheter och
ej partipolitiska ställningstaganden.
Allmänt har sedan motionen lämnades in ett flertal förändringar skett som helt
eller delvis uppfyllt motionärernas önskemål.
Äldreförvaltningen har upprättat ett svar på motionen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Inge-Britt Elfner yrkar bifall till motionen.
Björn Fries yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag.
Kent Lewén yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på Inge-Britt Elfners bifallsyrkande till motionen
mot Björn Fries bifallsyrkande till äldreförvaltningens förslag och finner att
äldrenämnden beslutat enligt äldreförvaltningens förslag.
Äldrenämnden har således beslutat
att motionen skall anses besvarad.
Kent Lewén, Birgitta Ståhl, Inge-Britt Elfner, Evy Andreasson, Ingela
Abramsson, Harry Svensson, Lennart Johannisson reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
___________________

2001-04-26
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Diariet

§ 20
Antal sökande till särskilt boende mars 2001, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i mars 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i mars 96
personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3
månader är 45 personer.
Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som
väntat över 3 månader.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

2001-04-26
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§ 21
DELGIVNINGAR
Kommunstyrelsen
§ 33 Bokslut 2000 för Karlskrona kommun.
§ 41 Personalrekryteringsprognos för Karlskrona kommun 1999-2009.
§ 53 Svar på revisionsrapport och sammanställning av ändringar i och nytryck
av kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommunfullmäktige
§ 29 Svar på motion Stärk den lokala demokratin – förändra nämndindelningen
och stärk fritidspolitikernas roll.
Kommunledningsförvaltningen
Tidsplan för årets budgetarbete och inledande budgetsammanträde den 10 april.
Ny jämställdhetslag fr o m 2001-01-01.
Årsredovisningar
Gamlegård – Årsredovisning 2000.
Verksamhetsberättelse – Förtroendenämnden Blekinge - 2000.
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2001-03-14

Mål nr 1032-00

Kammarrätten i Jönköping
Föreläggande 2001-03-29

Mål nr 3289-2000

___________________

2001-05-16

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 16 maj 2001, kl 14.10-16.20

Beslutande

ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

sekreterare

Annelie Svensson
Kent Lewén
Mats Crambé
Kerstin Johansson
Owe Petersson
Siv Brorsson
Siv Holmberg
Sven-Otto Ullnér
Inge-Britt Elfner
Claes Wallgren
Bengt Lindskog
Evy Andreasson
Ingela Abrahamsson
Verner Ludvigsson
Harry Svensson
Lennart Johannisson
Ann-Sofi Mattsson
Christer Göstasson
Karl-Erik Olsson
Lennart Rydén
Lennart Johannisson
Camilla Persson
Ann-Sofi Mattsson
Lars-Åke Nordin
Lars Larsson
Bengt Nilsson
Inger Andersson
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Mats Crambé

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Annelie Svensson

Justerande

___________________
Mats Crambé

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson

tjg 14.10-16.20
tjg 14.10-14.55
tjg 14.55-15.55
tjg 15.55-16.20
14.10-16.05
14.10-16.15
14.10-14.55
14.10-15.55

Paragraf: 22-30

maj 2001 anslagits på kommunens
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2001-05-16

§ 22
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2001-04-18 och 2001-05-02.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret, april.
___________________
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2001-05-16
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§ 23
Information om pågående larmupphandling
Bengt Nilsson, som tillsammans med Niklas Brissmalm och Eva Herbertsson
handhar pågående larmupphandling, informerar äldrenämnden om detta arbete.
P g a att upphandlingen ännu ej är slutförd råder fortfarande sekretess.
Upphandlingen måste slutföras under maj månad annars får hela arbetet göras om.
Sven-Otto Ullnér yrkar att äldrenämnden uppdrar åt arbetsutskottet att fatta det
slutgiltiga beslutet i larmupphandlingen.
Inge-Britt Elfner och Annelie Svensson yrkar bifall till Sven-Otto Ullnérs
yrkande.
Äldrenämnden beslutar
att delegera till arbetsutskottet att fatta det slutgiltiga beslutet i larmupphandlingen.
___________________

2001-05-16

Diariet
Ledn grupp
Ekonomer
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Dnr 2001.0072.100
§ 24
Yttrande över demokratigruppens slutrapport
Kommunstyrelsen tillsatte i november 1999 en politisk arbetsgrupp med uppgift
att utveckla nya metoder för medborgarnas inflytande, samt att utveckla
politikerrollen i Karlskrona kommun.
Demokratigruppen har lämnat slutrapport med totalt 23 förslag till åtgärder för att
vitalisera den demokratiska processen i Karlskrona kommun. Fem av dessa
förslag har redan kommunfullmäktige tagit ställning till 2001-02-22. Dessa
prioriterade delar av rapporten berör främst barn- och ungdomsfrågor. Övriga
förslag beslutade kommunstyrelsen skicka på en bred remiss med svar senast
31.5.
Av de förslag som kommunfullmäktige redan tagit ställning till berörs
äldrenämnd-en genom att uppmanas anordna hearings eller frågestunder i
väsentliga frågor som berör allmänheten.
Nämnden har redan idag information på hemsidan och denna verksamhet kommer
att utvecklas. I detta arbete ingår även måldokument och informationsblad.
Äldrenämnden bejakar att dess presidium bör kunna nås via e-postadresser.
Från äldrenämnden betonas allmänt kraven på lättillgänglighet, tydlighet och att
tekniska lösningar blir komplement och inte ersättningar.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att yttra sig enligt upprättat förslag, samt
beslutar äldrenämnden för egen del
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med presidiet ge förslag på hearing
angående boendefrågor och ekonomi.
Från pensionärsorganisationerna har inkommit önskemål om att stärka
Kommunala pensionärsrådets inflytande genom att vara remissinstans i alla
ärenden som särskilt berör pensionärer, att ha yttrandemöjlighet på
planeringsstadier i olika ärenden som berör pensionärer, att ta initiativ till
förbättring av pensionärernas villkor inom alla områden som direkt eller indirekt
rör pensionärerna.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
att uppmana demokratigruppen att ta hänsyn till av pensionärsorganisationerna
lämnade synpunkterna.

2001-05-16
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Sv Kommunförb
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Dnr 2001.0080.770

§ 25
Yttrande över utredningsrapport från Svenska Kommunförbundet och
Landstingsförbundet, Samarbete kring medicinskt färdigbehandlade patienter
Äldreförvaltningen har från Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet
erhållit utredningsrapporten på remiss. Remissutgåvan är en tjänstemannaprodukt
som översänts till kommuner och landsting för synpunkter och kommentarer.
Äldreförvaltningen ställer sig i stort bakom förslagen men är tveksam till förslaget
om obligatoriskt intagningsmeddelande till kommunen även då ett samtycke
saknas. Förslaget motsäger dels socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens
intentioner om att verksamheten skall bygga på respekt för den enskildes integritet
och självbestämmande dels att kontakter med socialtjänsten bygger på frivillighet.
Förvaltningen vill dessutom härutöver föreslå att det föreslagna begreppet utskrivningsklar istället för medicinskt färdigbehandlad ändras till begreppet hemskrivningsklar. Det senare begreppet utesluter inte fortsatt vård utanför sjukhus. Begreppet betonar också likställigheten inför lagen oavsett om den enskilde bor i
ordinärt eller särskilt boende och ställer t ex krav på att patientens rehabiliteringsbehov är bedömt och inlett.
Meddelande om intagning, samordnad vårdplanering, utskrivning från sjukhuset
är moment som ingår i OVK, obruten vårdkedja, system för överföring av
informa-tion mellan Blekingesjukhuset, primärvården och kommunerna i länet. I
detta system ingår även Aktuell händelse.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättat yttrande.
___________________

2001-05-16

6

Diariet

§ 26
Läget angående personalsituationen inom central administration
Lars Larsson informerar att ekonomigruppen saknar ekonomer. Gruppen behöver
utökas med 1,0 ekonom. I dagsläget är förvaltningen utlovad stöd från kommunledningsförvaltningen.
En utökning med en ekonomiassistent behövs för att bl a förbereda delningen av
ekonomi och dagligbokföring för två nämnder.
På personalsidan skall rekryteras 1,0 personalchef med anledning av att en
personalsekreterare ska börja i annan förvaltning.
MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, som f n är tjänstledig, har sagt upp sig.
Tjänsten kommer att återrekryteras med t v anställd personal.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

2001-05-16
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Dnr 2000.0276.736

§ 27
Rapport Vedebylund II
Lars-Åke Nordin informerar om Vedebylund II. Byggnationen kommer förhoppningsvis att påbörjas innan semestern 2001 och äldreboendet ska vara inflyttningsklart till 15/4 2002.
Inom området kommer ytterligare någon fastighet att uppföras enligt ett nytt
detaljprojekt.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
att övrig planering ej får försena byggandet av äldreboendet Vedebylund II.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-05-16
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§ 28
Budgetuppföljning per den 30 april 2001
Tidigare har redovisats en analys av årets obalans och en analys av förväntat
resultat under 2001. Prognosen för innevarande år beräknas ge ett underskott med
27,3 Mkr för det som tidigare var Omsorgsnämndens ansvarsområde.
Med anledning av detta befarade resultat pågår ett rekonstruktionsarbete i akt att
fastställa en strategi för att återfå balans mellan mål och medel för
Omsorgsnämnd-ens verksamhet.
Prognosen kommer att justeras i takt med de beslut som tas inom denna strategi.
Hittills finns beslut på vissa ökade intäkter samt åtgärder inom förvaltningarnas
ansvar.
Från 1.4 är Omsorgsnämnden delad i en Äldrenämnd och en Handikappnämnd. I
budgetuppföljningar från april kommer analyser och prognoser att ha delats upp
mellan nämnderna. Som riktpunkt används att ca 80 % åvilas Äldrenämnden och
ca 20 % Handikappnämnden. Dessa andelar kommer att justeras i takt med att en
slutgiltig uppdelning av budgetramarna har skett.
Prognosen förutsätter att nämnden ej gör satsningar utöver vad som prioriterats.
Det uppdelade resultatet för Äldrenämnden ligger på ett underskott om ca 9 Mkr
efter första tertialet. Föreslagen ombudgetering innebär att fullmäktige förväntas
anslå ytterligare 15 Mkr till Omsorgsnämndens verksamheter. Därav går preliminärt 12 Mkr till Äldrenämnden. Utifrån denna ombudgetering ligger resultatet för
Äldrenämnden på ett underskott om 5 Mkr.
Resultatet tyder på att kostnadsutvecklingen från föregående år har hejdats.
Analyser pågår för att försöka fastställa i hur stor utsträckning helårseffekter kan
uppnås av beslutade sparåtgärder/effektiviseringar.
Till budgetuppföljningen i juni kommer en prognos att avges baserad på
delårsbokslut per 31.5. Troligen kommer ytterligare åtgärder, inklusive en
konsekvensbeskrivning, att behöva föreslås nämnden för att uppnå ett balanserat
resultat under 2001. Annars finns risk för ett överskridande om 5-10 Mkr.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut per 2001-04-30.
___________________

2001-05-16
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§ 29
Antal sökande till särskilt boende april 2001, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i april 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i april 94
personer, inklusive 11 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3
månader är 54 personer.
Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som
väntat över 3 månader.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

2001-05-16

§ 30
DELGIVNINGAR
Länsrätten i Blekinge län
Underrättelse 2001-04-19

Mål nr 262-01

Kammarrätten i Jönköping
Protokoll 2001-03-28

Mål nr 4007-2000

Socialstyrelsen
Meddelandeblad Nr 4/01 – mars 2001
JO-beslut om anhörigplaceringar samt Socialstyrelsens förtydligande av 4månadersgränsen i 50 a § SoL.
Pensionärsorganisationernas samverkanskommitté PSK, Karlskrona
Utökat korttidsboende på Rosengården Högholmen.
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Diariet

§ 31
Revisionsrapport – Basgranskning, omsorgsnämnden
Revisorerna i Karlskrona kommun har genomfört en granskning av omsorgsnämndens förmåga att styra, leda och följa upp olika verksamhetsområden.
Granskningen har fokus på ett brukarperspektiv. Uppdraget har konkretiserats i en
projektplan daterad 2000-08-21. Intervjuer och materialinsamling har gjorts av
Solveig Lind och Eric Rydén som också är kvalitetsansvarig för granskningen.
Bo Löfgren, revisionens ordförande, och Solveig Lind, KPMG, informerar om
den granskning som gjorts av omsorgsnämndens verksamheter.
Rapporten kommer att översändas till nämndens ledamöter.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

2001-06-19

§ 32
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2001-05-16, 2001-05-18 och 2001-06-06.
b) ansökan om bistånd jml 6 g § SoL i form av utökad avlösning i hemmet.
c) anmälan enligt Lex Maria.
d) biståndsbeslut från Myndighetskontoret, maj.
___________________
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§ 33
Budgetuppföljning per 31 maj 2001
Totalt för både äldre- och handikappnämnderna redovisas per 2001-05-31 ett
resultat om minus 6,6 Mkr varvid hänsyn tagits till det tilläggsanslag som
kommun-fullmäktige beslutade om i maj. Det totala resultatet har sedan fördelats
och äldre-nämndens resultat vid motsvarande tidpunkt är minus 5,6 Mkr vilket är
en försämring med 600 tkr sedan föregående månad. Det finns en viss osäkerhet i
fördelningen mellan nämnderna medan totalresultatet bedöms som rättvisande.
Försiktighetsprincipen har varit starkt vägledande vid framtagandet av delårsbokslutet.
Lars Larsson ger exempel på besparingskostnader för att uppnå besparingsmålet
10 Mkr.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att tillskriva kommunstyrelsen för att begära kompensation för utökad vårdtyngd,
samt ökad förbrukning av sjukvårdsprodukter under år 2001,
att begära kompensation för prishöjningar för tjänsteköp av vård och
betalningsansvar för att likställa dessa med lönekompensationen för egen
regiverksamhet,
att uppdra åt förvaltningen att vidtaga skyndsamma åtgärder för at reducera
kostnaderna för betalningsansvaret och återrapportera vidtagna åtgärder nästa
sammanträde, samt
att till äldrenämndens sammanträde i augusti ta fram ytterligare konkreta
sparförslag motsvarande ca 5 Mkr för att komma i balans år 2001.
Äldreförvaltningen har upprättat ett dokument med förslag till åtgärder för att
komma i balans. Efter mer nogsam analys krävs ytterligare åtgärder om ca 7 Mkr
istället för de 5 Mkr som tidigare redovisats.
Björn Fries och Kent Lewén yrkar att de två första att-satser i arbetsutskottets
förslag ersätts med att uppdra åt förvaltningschefen att snarast uppta diskussioner
med kommunledningsförvaltningens ekonomichef med syfte att hitta en metod att
kompenseras kontinuerligt för obudgeterade och ofrånkomliga kostnadsökningar
såsom ökad vårdtyngd, kompensation för prishöjningar för tjänsteköp av vård,
betalningsansvar och förbrukning av sjukvårdsprodukter. I övrigt bifall till
arbetsutskottets förslag.
forts.
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§ 33 forts.
Budgetuppföljning per 31 maj 2001
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslags 2 första att-satser mot
Björn Fries och Kent Lewéns ändringsyrkande och finner att äldrenämnden
beslutat enligt Björn Fries och Kent Lewéns ändringsyrkande. I övrigt bifall till
arbetsut-skottets förslag.
Äldrenämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningschefen att snarast uppta diskussioner med kommunledningsförvaltningens ekonomichef med syfte att hitta en metod att kompenseras
kontinuerligt för obudgeterade och ofrånkomliga kostnadsökningar såsom ökad
vårdtyngd, kompensation för prishöjningar för tjänsteköp av vård,
betalningsansvar och förbrukning av sjukvårdsprodukter,
att uppdra åt förvaltningen att vidtaga skyndsamma åtgärder för att reducera
kostnaderna för betalningsansvaret och återrapportera vidtagna åtgärder vid nästa
sammanträde,
att till nämndens sammanträde i augusti ta fram ytterligare konkreta sparförslag
motsvarande ca 7 Mkr för att komma i balans år 2001, samt
att godkänna budgetuppföljningen per 31 maj 2001.
___________________
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§ 34
Uppdrag omstrukturering av verksamhet Rosenborgs kök
Äldreförvaltningen har haft i uppdrag att undersöka möjligheterna att inte längre
bedriva verksamhet vid dagcentralen Restaurang Rosenborg. Förvaltningen har
tidigare informerat omsorgsnämnden att kontraktet är uppsagt för omförhandling.
Rosenborgs restaurang är en verksamhet som kostar mycket pengar, men inte
gynnar äldreförvaltningens målgrupp.
Förvaltningen har efter erhållet uppdrag, tillsammans med Tekniska förvaltningen
och områdeschefen för kostorganisationen, undersökt och närmare utrett
möjligheterna att lägga ner verksamheten vid Rosenborgs restaurang.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna nedläggning av Rosenborgs restaurang,
att uppdra år förvaltningen att återkomma med förslag på framtida strategi för att
klara kostförsörjningen inför starten av Vedebylund II,
att uppdraget åt Tekniska förvaltningen att söka alternativa hyresgäster kvarstår,
samt
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att förhandla fram ett nytt avtal, med
hyresreduktion, dock med samma sluttid som nuvarande avtalet.
___________________
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§ 35
Rapport ekonomi/budgetarbete
Lars-Åke Nordin informerar om det material som tagits fram beträffande slutgiltig
uppdelning mellan äldre- och handikappnämnden av omsorgsnämndens tidigare
budgetramar. Presidierna och förvaltningscheferna ska slutgiltigt komma överens
innan augusti månads utgång.
Äldrenämnden ledamöter erhåller arbetsmaterial som sommarläsning med utkast
av förslag till budget för 2002 med plan för 2003 och 2004.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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§ 36
Rutin för avvikelse/tillbudsrapportering av sjukvård/omvårdnad
Rutinerna för avvikelse/tillbudsrapportering har förändrats.
Nya handlingar har tagits fram och ersatt de gamla i förvaltningshandboken.
Äldrenämndens ledamöter har tagit del av nyupprättade handlingar.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna redovisad handläggning.
Bengt Lindskog yrkar ett tillägg på blanketten Lokal avvikelserapportering under
Anmälan avser en ruta med Övrigt/annat.
Äldrenämnden bifaller Bengt Lindskogs tilläggsyrkande.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med ovanstående
tillägg.
___________________
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Dnr 2001.0006.212

§ 37
Ang förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun Karlskrona.se –
samrådsremiss
Kommunstyrelsen beslutade 2001-03-06 att förslaget till översiktsplan
Karlskrona.se skall bli föremål för samråd.
Översiktsplanen syftar till att ge ett underlag för efterföljande beslut om markoch vattenanvändning och avser att klarlägga kommunens utvecklingsstrategi
under de närmaste tjugo åren.
Det föreliggande samrådsförslaget har genom fokusering på utvecklingsfrågor en
väsentligt annorlunda inriktning än tidigare plan. Det innebär sammanfattningsvis
att mycket större vikt läggs vid stadsbygdens planeringsfrågor, samt att planförslagets riktlinjer för landsbygden i stor utsträckning utgörs av policy.
Förslaget till översiktsplan är utställd för samråd under tiden 2 april – 30 juni.
Synpunkter på förslaget skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda
senast den 30 juni 2001.
Äldrenämnden han ingenting att erinra mot översiktsplanen och ser med tillfredsställelse att viktiga frågor inom äldrenämndens verksamhetsområden har lyfts
fram.
Äldrenämnden vill dock framhålla att behovet av äldrebostäder är stort i centrala
Karlskrona. Detta behov kommer att öka ytterligare under översiktsplanens
planeringshorisont som är 20 år. Efter hand som de stora åldersklasserna från
1940-talet når höga åldrar kommer behovet av äldrebostäder att öka trots inriktningen på att i första hand stödja ordinärt boende. Detta måste beaktas i kommunens planering på ett tydligt sätt, eftersom tillgängliga objekt på Trossö och
intilliggande stadsdelar är begränsade.
Översiktplanen behöver i detta avseende kompletteras i samråd med
äldrenämnden.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att översiktsplanen behöver kompletteras beträffande behovet av äldrebostäder i
centrala Karlskrona, samt
att i övrigt godkänna upprättat yttrande.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________
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Ledn gr
Omr ch Mellanstaden
Anhörig

§ 38
Förslag på svar avseende inkommen skrivelse – brister i vård och omsorg
Äldrenämnden har från en anhörig erhållit ett brev ang klagomål på vård och
omsorg.
Områdeschefen i aktuellt område har upprättat förslag till svar på inkommen
skrivelse.
Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, har ur medicinsk synpunkt
upprättat ett svar angående klagomålen.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättade svar på inkommen skrivelse.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
att förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta en missivskrivelse som sänds
med svaren till den anhörige.
___________________
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§ 39
Översyn av äldreförvaltningens organisation och serviceförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutade 2001-03-22 att omsorgsnämnden upphör fr o m
1 april –01 och att en äldrenämnd och en handikappnämnd inrättas och övertar
ansvaret från samma datum. Under varje nämnd skall en förvaltning med förvaltningschef inrättas. I projektplanen för ny nämndsorganisation och
förvaltningsorga-nisation betonas att projektet skall bedrivas med stort deltagande
från berörd personal, att personalorganisationerna skall beredas möjlighet att
ingå i olika arbetsgrupper, att information till personal skall lämnas fortlöpande
muntligt och skriftligt.
Berörd förvaltningschef är ansvarig för bildandet av ny förvaltning. Arbetet med
förvaltningarnas organisation skall vara avslutat 2001-09-28.
Nuvarande organisation bygger på förändringar av omsorgsförvaltningens organisation som beslutades 1997-12-16. Därefter har gjorts vissa organisatoriska förändringar våren 2000 med anledning av genomförd utvärdering.
Förvaltningschefen har tagit fram ett dokument där direktiv lämnas för översynen,
samt tids- och aktivitetsplan.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättade direktiv för översyn av äldreförvaltningens organisation.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 40
Redovisning av anhörigstödsprojektet
Marika Persson, projektledare för anhörigstödsprojektet, presenterar det arbete
som genomförts under projekttiden.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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Dnr 2001.0070.776

§ 41
Förslag till revidering och komplettering av policy för anhörigstöd
I enlighet med den nationella handlingsplanen för äldreomsorgen har regeringen
bl a beslutat om utvecklandet av stödet till anhöriga.
Totalt har Karlskrona kommun fått 712 tkr per år under 1999-2001. Pengarna har
fördelats efter antalet invånare 65 år och äldre.
Inom anhörigstödsprojektet har bl a genomförts en enkätundersökning till anhöriga. Erfarenheten av denna samt synpunkter från verksamheten ligger till grund
för upprättat förslag till förändringar och förtydligande av befintlig policy.
När det gäller handlingsplanen finns det flera andra projekt som ligger parallellt
med anhörigstödsprojektet. Dessa projekt redovisas dock för att få ett helhetsperspektiv för de anhöriga.
Huvudsakliga förändringar:
- att ytterligare behov av samarbete med anhöriga och frivilliga organisationer
skapas
- att avgiftsfri avlösarservice genomförs
- att platsantalet för avlastning/växelvård för anhöriga fastställs och utökas
- att plan för föreläsningsserie för år 2002 utarbetas
- att arbetsplatsbesök och medarbetarsamtal genomförs för anställda anhörigvårdare
- att sammanställning av frivilligorganisationer upprättas
- att plan för korttidsboende som avlastning för anhöriga utarbetas och pröva
om
projektmedel kan sökas.
Nuvarande policy för anhörigstöd har reviderats och nyupprättad handlingsplan
föreslås gälla.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna föreslagen kompletterad policy för anhörigstöd samt fastställande av
föreslagen handlingsplan för anhörigstöd i Karlskrona kommun, samt
att uppdra åt förvaltningen att till augustisammanträdet inkomma med ett samlat
förslag som innefattar en ev fortsättning av projektet.
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Dnr 2001.0070.776

§ 42
Förslag till regler och riktlinjer för avgiftsfri avlösarservice
Många äldre och närstående vårdas av sina anhöriga och närstående. Utan dessa
insatser skulle samhället inte klara av vården och omsorgen av de äldre, långvarigt
sjuka eller funktionshindrade. Riksdagen har därför avsatt 100 Mkr årligen under
tre år (1999-2001) för att landets kommuner i samverkan med anhöriga och frivilligorganisationer, skall utveckla stödet till familjer och andra närstående som
vårdar. Karlskrona kommun erhåller 712 tkr för varje år.
Målsättningen med medlen ska vara att stödja och underlätta samt på olika sätt
bidra till en ökad livskvalitet för familjer och andra närstående till äldre,
funktions-hindrade eller långvarigt sjuka. Detta ska ske med ett långsiktigt arbete
med att utveckla stödformer för anhörigvårdare i lokalsamhället.
För att anhöriga ytterligare ska känna att kommunen uppskattar det arbete som de
utför föreslås att avlösarservice blir avgiftsfri upp till max 18 timmar per månad.
Att avgiftsfri avlösning i hemmet kan erbjudas anhöriga, maka/make/barn eller
annan närstående som dygnet runt vårdar anhörig och som bor i Karlskrona
kommun. Anhörigvårdaren och den vårdande ska bo tillsammans. Omsorgs-/
omvårdnadsinsatserna ska vara av både omfattande karaktär och ha lång
varaktighet.
Anhörigvårdaren som beviljas avlösning har rätt till max 18 timmar per månad.
De timmar som inte utnyttjas en månad kan inte sparas.
Rätt till avgiftsfri avlösning gäller både dag- och kvällstid under hela veckan. För
att praktiskt kunna lösa avlösarfrågan skall behovet anmälas till hemtjänsten i god
tid och helst en vecka före det planerade tillfället.
Beslut om rätt till avgiftsfri avlösning fattas av kommunens handläggare enligt
Socialtjänstlagen § 6 f. För verkställighet av handläggarens beslut svarar
respektive hemtjänstområde.
Äldrenämnden beslutar
att på försök införa avgiftsfri avlösning för anhörigvårdare att gälla under 18
månader och utvärderas efter 12 månader från och med 1 juli 2001 enligt
upprättade riktlinjer, samt
att av beviljade stimulansmedel från Socialstyrelsen avsätta 250 tkr för att
användas till genomförandet av avgiftsfri avlösning.

2001-06-19
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§ 43
Fastställande av hyror vid Ekliden efter ombyggnation
Bostadstillägget för pensionärer (BTP) höjdes fr o m 1.1.2001 till att ersätta upp
till 90 % av hela bostadskostnaden till max 4 500 kronor per månad.
I omsorgsnämndens förslag till budget för 2001 föreslogs att den maximala hyran
inom särskilt boende därmed kunde höjas från 4 000 kronor per månad till 4 500
kronor per månad.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-11-29—30 enligt detta förslag, samt
delegerade den individuella hyressättningen till omsorgsnämnden.
Inför ombyggnationen av Ekliden har informerats och planerats för en hyra om
4 500 kronor per månad.
En av lägenheterna per våningsplan avviker dock i storlek och antal rum varför
denna lägenhet bör åsättas en lägre hyra. Detta följer tidigare princip att
nivåindela hyrorna i vissa objekt där lägenheterna varierar i storlek.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa hyror vid Ekliden efter ombyggnation till 4 500 resp 4 300 kronor
per månad.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 44
Information om Äldreförvaltningens och Handikappförvaltningens IT-plan
för 2001
En IT-plan har upprättats för 2001 avseende Äldreförvaltningen och Handikappförvaltningen.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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Dnr 2001.0078.214

§ 45
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Gälbgjutaren 8 m fl (ny
tillfartsväg)
Detaljplanen är översänd för samråd med enkelt planförfarande. Yttrandet skall
vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 2 juli 2001.
Kommunfullmäktige har i samband med att AB Karlskronahem begärde investeringstillstånd för ombyggnad av Eklidens servicehus beslutat uppdra år miljö- och
byggnadsnämnden att påbörja ändring av detaljplan för väg och tillfart till fastigheten Gälbgjutaren 8, Ekliden.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny gemensam tillfart till Ekliden,
Roslunden och Arla från Lyckebyvägen. Idag angörs Ekliden från Ronnebyvägen
via byggnadens baksida som utnyttjas för varuinlastning m m. Den nya tillfartsvägen från Lyckebyvägen möjliggör angöring och gästparkering i anslutning till
Eklidens huvudentré mot söder.
Tillfartsvägen utformas så att Mariedals stadsfarm med tillhörande uthus och
vägallé kan bevaras. Vägen föreslås byggas under hösten 2001 och kan då
samordnas med planerad fjärrvärmeutbyggnad för området.
Äldrenämnden ställer sig helt bakom förslaget. Ändringen av vägen är en del i
pågående omformning av Ekliden. Det är också viktigt betona att ändringen av
vägen möjliggör bilfritt strövområde för de boende mellan fastigheten och den
nya gästparkeringen.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat yttrande.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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Dnr 2001.0076.214

§ 46
Yttrande över förslag till detaljplan för del av södra Saltö, del av fastigheten
Gäddan 3 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplanen hålles utställd för granskning fr o m den 5 juni t o m den 4 juli 2001.
Yttrande skall vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 4 juli
2001.
Planområdet avser del av industriområde på södra Saltö. Detaljplanen syftar till att
medge en flexibel användning av området för olika verksamheter och innebär en
anpassning till den utveckling som ägt rum det senaste decenniet. Planförslaget
medger handel, industri och kontor.
Äldrenämnden har inget att erinra mot rubricerat planförslag.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat yttrande.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 47
Antal sökande till särskilt boende maj 2001, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i maj 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i maj 101
personer, inklusive 11 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3
månader är 56 personer.
Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som
väntat över 3 månader.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________
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§ 48
DELGIVNINGAR
Kommunstyrelsen
§ 77 Karlskrona – Den internationella kommunen, handlingsplan för det
internationella arbetet – samt Svar till kommunrevisionen om granskning
avseende kommunens EU-projekt.
Kommunledningsförvaltningen
Remissbehandling av förslag till säkershetspolicy för Karlskrona kommun.
Anvisningar för det praktiska arbetet med BUDGET 2002 och PLANER 20032004.
Revisionen
Revisionsberättelse för år 2000.
Länsstyrelsen Blekinge län
Hemställan om yttrande över anmälan.
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2001-05-08
Kallelse 2001-05-22

Mål nr 30-01
Mål nr 262-01

Kammarrätten i Jönköping
Underrättelse 2001-05-04

Mål nr 4007-2000

Svenska kommunförbundet – Landstingsförbundet
Informationsbroschyr om studier och arbete inom vård och omsorg.
Cirkulationsförteckning 2001.
Cirkulär 2001:46 Personal- och kompetensförsörjningsprojektet.
Blekinge FoU-nytt.
Brev
Brev från anhörig beträffande avgift/hyra.
Ang anhörigstöd.
Ang anhörigstöd.
Protokoll
Kommunala pensionärsrådet 2001-05-21.
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2001-04-24.
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2001-05-08

2001-08-29

Plats och tid
Beslutande

Villa Oscar, Gräsvik
onsdagen den 29 augusti 2001, kl 14.00-14.50
ordförande
Björn Fries
1:e vice ordf
Annelie Svensson
2:e vice ordf
Kent Lewén
ledamöter
Mats Crambé
Kerstin Johansson
Owe Petersson
Siv Brorsson
Sven-Otto Ullnér
Birgitta Ståhl
Inge-Britt Elfner
Claes Wallgren
Bengt Lindskog
Evy Andreasson
Ingela Abrahamsson
Christer Göstasson
tjg 14.00-14.50

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän

Ingegerd Qvist
Karl-Erik Olsson
Lennart Rydén
Harry Svensson
Lennart Johannisson
Camilla Persson
Jan Spjuth

sekreterare

Lars Larsson
Lars-Åke Nordin
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Owe Petersson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Björn Fries

Justerande

___________________
Owe Petersson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson

14.15-14.50

Paragraf: 49-61

september 2001 anslagits på kommunens

1

2001-08-29

§ 49
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2001-08-17.
b) yttrande över förslag till detaljplan för del av Verstorp 2:14 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
c) yttrande över förslag till detaljplan för del av Vedeby 8:7 i Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
d) svar på brev från anhörig.
e) svar på brev från Pensionärsorganisationernas samverkanskommitté PSK.
f) biståndsbeslut från Myndighetskontoret, juni och juli.
___________________

2

2001-08-29

Diariet
Ks
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

3

Dnr 2001.0102.042

§ 50
Budgetuppföljning per 31 juli 2001
Totalt för både äldre- och handikappnämnderna redovisas per 2001-07-31 ett
resultat om minus 1,8 Mkr varvid hänsyn tagits till det tilläggsanslag som
kommun-fullmäktige beslutade om i maj. Det totala resultatet har sedan fördelats
och äldrenämndens resultat vid motsvarande tidpunkt är minus 2,0 Mkr. Det finns
en viss osäkerhet i fördelningen mellan nämnderna medan totalresultatet bedöms
som rättvisande. Försiktighetsprincipen har varit starkt vägledande vid
framtagande av delårsbokslutet.
För närvarande försöker förvaltningen klara både den ekonomiska obalansen och
tillkommande vårdbehov, som det inte finns medel för, genom besparingar.
Antingen måste ytterligare sparprogram tas fram alternativt ytterligare medel
skjutas till. För att klara besparingar om ytterligare 9 Mkr måste åtgärder tas till
som huvudsakligen försämrar vårdens kvalitet för de äldre och arbetsvillkoren för
personalen, vilket motverkar påbörjade program för att säkerställa god kvalitet
och framtida bemanning/rekrytering.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att fullfölja genomförandet av tidigare beslutade sparåtgärder,
att avvakta med beslut om ytterligare sparåtgärder med kvalitetssänkande
konsekvenser tills behandlingen av delårsbokslutet för augusti, samt
att till äldrenämndens septembersammanträde arbeta fram åtgärder motsvarande 9
Mkr och konsekvensbeskriva dessa.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-08-29

Diariet
Ks
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
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Dnr 2001.0065.041
§ 51
Förslag till budget för 2002 med plan för 2003 och 2004
Arbetsutskottets ledamöter har fått en ingående genomgång av föreliggande
förslag
till budget 2002 med plan för 2003 och 2004.
Förslaget till budget 2002 är skrivet utifrån att äldrenämnden är i ekonomisk
balans inför 2002. Om så inte är fallet måste samtliga satsningar skjutas framåt
och startas först efter det konstaterats att det finns ekonomiskt utrymme för nya
satsningar.
Björn Fries yrkar bifall till förvaltningens förslag till budget 2002 och plan 20032004.
Kent Lewén ger en eloge för budgetmaterialet, vilket är bra presenterat och
lättläst.
Kent Lewén presenterar den borgerliga gruppens budgetförslag om 18 att-satser.
Bilaga 1
Björn Fries föreslår en ändring av 1:a att-satsen till att förvaltningen uppdras att
enligt kommunfullmäktiges beslut ta fram förslag till plan för konkurrensutsättning inom äldreomsorgen.
Björn Fries yrkar i den borgerliga gruppens förslag bifall till att-satserna 2, 3, 6, 7,
8, 9, 10, 15, 16, 17, avslag på att-satserna 4, 5, 11, 12, 13, 14.
Kent Lewén yrkar bifall till Björn Fries förslag till ändring av 1:a att-satsen och
tar tillbaka den borgerliga gruppens förslag på 1:a att-satsen.
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om förvaltningens förslag,
Björn Fries förslag till ändring av 1:a att-satsen, samt att-satserna 2, 3, 6, 7, 8, 9,
10, 15, 16, 17.
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 4:e att-sats mot Björn
Fries avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Björn Fries
avslagsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 5:e att-sats mot Björn
Fries avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Björn Fries
avslagsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 11:e att-sats mot
Björn Fries avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Björn
Fries avslagsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 12:e att-sats mot
Björn Fries avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Björn
Fries avslagsyrkande.
forts.

2001-08-29
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§ 51 (forts)
Förslag till budget för 2002 med plan för 2003 och 2004
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 13:e att-sats mot
Björn Fries avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Björn
Fries avslagsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 14:e att-sats mot
Björn Fries avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Björn
Fries avslagsyrkande.
Äldrenämnden har således beslutat
att förvaltningen uppdras att enligt kommunfullmäktiges beslut ta fram förslag till
plan för konkurrensutsättning inom äldreomsorgen,
att uppdra åt förvaltningen att lägga fram förslag på vilka verksamheter som inte
skall vara föremål för konkurrensutsättning,
att de resurser som frigörs via konkurrensutsättning skall tillföras äldrenämnden
för att säkerställa ökade behov,
att i samband med nybyggnationer låta pröva möjligheten att inrätta en hospice/
palliativ verksamhet,
att uppdra åt äldreförvaltningen att utreda möjligheten att öka antalet platser vid
korttidsboendet Rosengården inom ramen för detta budgetförslag, samt därvid
söka lösningar för eventuellt ökat vårdbehov under sommarmånaderna,
att uppdra år förvaltningen att uppta förhandlingar med ideella organisationer
eller enskilda personer om alternativ drift av dagcentraler,
att omgående genomföra de förslag till brukarinflytande och kvalitetsuppföljning
som den parlamentariska utredningsgruppen föreslagit, vilket ligger helt i linje
med yrkanden under tidigare år,
att uppdra åt förvaltningen att föreslå hur en ökad decentralisering av hemtjänstlokalerna kan ske i syfte att minska förflyttningstiderna,
att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av hur vi skall utveckla
källsorteringen och miljöarbetet inom äldrenämndens verksamheter,
att avgifterna för trygghetslarm hålls på sådan nivå, att den enskilde inte p g a
ekonomin prioriterar bort denna form av trygghet, samt
att i övrigt godkänna förvaltningens budgetförslag.
Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Birgitta Ståhl, Inge-Britt Elfner, Claes Wallgren,
Evy Andreasson, Ingela Abrahamsson reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.
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Dnr

§ 52
Äskande om justering av kommunbidraget till Blekingetrafiken avseende
resurser för handläggning av färdtjänstärenden
I de ekonomiska medel som överfördes till Blekingetrafiken i samband med att
ansvaret för färdtjänsten togs över ingick medel för 2,0 färdtjänsthandläggare med
kringkostnader.
Sedan ansvaret gick över har Blekingetrafiken tjänsteköpt dessa resurser från
Karlskrona kommun. Från 1.7 har Blekingetrafiken egen personal anställd för
samtliga kommuner i länet.
Blekingetrafiken kommer totalt att ha 4,0 handläggare i länet. 40 % av denna
resurs är 1,6 handläggare och detta speglar väl de uppgifter som faktiskt förts
över.
Medel för 0,4 biståndshandläggare med kringkostnader önskas överföras till
äldreförvaltningen för att kunna återställa det faktiska behovet hos denna grupp.
Genom att tjänsteköpet upphört har även kravet på att arbetsuppgiften hörande i
samband med tillståndsgivning återgått till biståndshandläggarna.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att medel för 0,4 biståndshandläggare med kringkostnader återförs till
äldreförvaltningen, samt
att kostnaderna finansieras av beräknad återbetalning från Blekingetrafiken.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

2001-08-29
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Dnr 2001.0070.776

§ 53
Förlängning av anhörigstödsprojektet
Vid nämndens sammanträde 2001-06-19 redogjorde projektledaren för vad som
hänt och gjorts inom projektet.
Karlskrona kommun har fått 712 tkr per år under 1999-2001. Omsorgsnämnden
har tidigare beslutat att projektledare skall finnas under två av de tre åren som
bidrag utgår. Anställningen för nuvarande projektledare går ut 2001-08-31.
P g a pågående organisationsöversyn kan man ej, i dagsläget, anvisa hur och till
vem de arbetsuppgifter som långsiktigt skall implementeras i förvaltningens
löpande arbete. Vår projektledare har dessutom ett samordningsansvar för
projektet i länet. I förslag till budget för 2002 finns angivet hur en långsiktig
fortsättning kan utformas.
Med anledning av ovanstående bör projektet förlängas t o m januari 2002.
Kostnaderna finansieras helt av de särskilda statsbidragen.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att projektet inklusive projektledare förlängs t o m 2002-01-31.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-08-29
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Samhällsb förv
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ÄN Dnr 2001.0069.160

§ 54
Yttrande över förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat att yttrande skall begäras in från
nämnder och bolag över förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
Yttrande skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2001-08-31.
Föreliggande förslag till säkerhetspolicy är formulerat som ett övergripande
dokument för kommunens säkerhetsarbete som skall vara varaktigt och
långsiktigt. Policyn kompletteras med riktlinjer i form av regler och föreskrifter
som förändras och justeras efter förändrade förutsättningar och vunna
erfarenheter.
Policyn skall vara vägledande för arbetet med skydd för den egna verksamheten,
skydd av allmänhet och företag, samt skydd under kriser och krig.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att föreslagen säkerhetspolicy väl kan ligga till grund för det fortsatta arbetet med
riktlinjer, anvisningar och instruktioner.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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ÄN Dnr 2001.0152.027

§ 55
Förslag till ramprogram för utbildning Äldrenämnden hösten 2001
Äldreförvaltningen har upprättat ett förslag till utbildningstillfällen och
ramprogram.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslaget.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-08-29
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Dnr 2001.158.739

§ 56
Svar på brev från Pensionärsorganisationernas samverkanskommitté, PSK,
ang Legitimation för hemtjänsten
Äldreförvaltningen har upprättat en skrivelse med anledning av rubr brev.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad skrivelse till PSK.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-08-29
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Ekonomer
Utredare
Lyckeby Gille
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Dnr 2001.0167.702

§ 57
Förslag till svar på Lyckeby Gilles skrivelse ang nedläggning av Rosenborgs
restaurang
Äldreförvaltningen har upprättat en skrivelse med anledning av rubr brev.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättad skrivelse till Lyckeby Gille.
___________________

2001-08-29

Diariet

12

Dnr 2001.0150.739

§ 58
Antal sökande till särskilt boende juni och juli 2001, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i juni och juli 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i
juni 106 personer och i juli 124 personer, inklusive 10 respektive 14 sökande från
annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är 56 personer i både juni och
juli.
Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som
väntat över 3 månader.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________
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Dnr

§ 59
Politisk representation i projekt Senior Living 2000
Projektgruppen önskar en representant från Äldrenämnden.
Äldrenämndens AU förslår äldrenämnden besluta
att utse Björn Fries som äldrenämndens representant i projekt Senior Living 2000
med 1:e resp 2:e vice ordförande som ersättare.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-08-29

14

Diariet
Lst

§ 60
Yttrande till Länsstyrelsen
Äldreförvaltningen har upprättat en rapport ang klagomål och tillsynsärende.
Bilaga 2
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad rapport, samt
att överlämna den till länsstyrelsen.
___________________

2001-08-29

15

§ 61
DELGIVNINGAR
Kommunfullmäktige
§ 76 Årsredovisning för Karlskrona kommun 2000.
§ 77 Revisionsberättelse för 2000 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
§ 78 Karlskrona – Den internationella kommunen, handlingsplan för det
internationella arbetet – samt Svar till kommunrevisionen om granskning avseende kommunens EU-projekt.
§ 81 Karlskrona kommuns IT-vision.
§ 84 Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2001.
§ 85 Direktiv för budget år 2002 och planer 2003-2004.
§ 100 Hem PC-paket – ett datorerbjudande för att vidga datakunskaperna.
§ 101 Avgiftspolicy för kopior, bevis och registerutdrag m m.
§ 102 Delårsbokslut den 30 april 2001 – Karlskrona kommun och kommunkoncern.
§ 105 Svar på motion om nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet.
§ 107 Svar på motion om inrättande av kommunal garanti.
§ 109 Svar på motion om Karlskronamoderaternas syn på äldreomsorgen
inför framtiden.
Kommunledningsförvaltningen
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2001-2010.
Jämställdhetskommittén
§ 9 Information från nätverksledarna.
§ 10 Förslag till beslut utifrån yttranden över rapporten Åsikter och tankar om
framtiden.
Revisionen
Basgranskning av förutvarande omsorgsnämnden.
Länsstyrelsen Blekinge län
Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och funktionshindrade
i Blekinge län.
Länsrätten i Blekinge län
Beslut 2001-07-03
Dnr 62-3841-01
Beslut 2001-07-03
Dnr 62-4608-00
Beslut 2001-08-01
Dnr 502-3213-01
Kammarrätten i Jönköping
Protokoll 2001-06-08
Mål nr 3289-2000
Svenska kommunförbundet
Äldreboende – ansvar och möjligheter.
Cirkulär 2001:51 Budgetförutsättningar 2002-2004.
Cirkulär 2001:70 Ny socialtjänstlag m m.
Cirkulär 2001:85 Lagrådsremiss om förslag till avgifter inom äldre- och
handikappomsorg.
Cirkulär 2001:86 Särskilt boende för finska krigsinvalider.
Blekinge FoU-enhet
Protokoll fört vid sammanträde 2001-06-15.
Protokoll
Förtroendenämnden i Blekinge 2001-06-18.

2001-09-19

Plats och tid

Sessionsrummet, Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 19 augusti 2001, kl 14.00-14.45

Beslutande

ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän

Björn Fries
Annelie Svensson
Kent Lewén
Mats Crambé
Owe Petersson
Siv Brorsson
Siv Holmberg
Sven-Otto Ullnér
Inge-Britt Elfner
Claes Wallgren
Bengt Lindskog
Evy Andreasson
Ingela Abrahamsson
Christer Göstasson
Lennart Johannisson
Ingegerd Qvist
Karl-Erik Olsson
Inge Elmström
Camilla Persson

sekreterare

Lars Larsson
Eva Herbertsson
Ewa Bellwaldius
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Siv Brorsson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Björn Fries

Justerande

___________________
Siv Brorsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson

tjg 14.00-14.45
tjg 14.00-14.45

Paragraf: 62-76
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§ 62
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2001-09-05.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti.
___________________
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Dnr 2001.0102.042

§ 63
Delårsbokslut per den 31 augusti 2001.
Lars Larsson redogör för utsänt material. Prognos om minus ca 9 Mkr kvarstår.
Särskilt redovisades vidtagna åtgärder.
Kent Lewén pekar särskilt på de områden som försämrats ekonomiskt sedan
föregående år, nämligen betalningsansvaret och sjuklönerna.
Annelie Svensson och Sven-Otto Ullnér yttrar sig i ärendet.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att fullfölja genomförandet av tidigare beslutade sparåtgärder,
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att ta fram och
konsekvensbeskriva ytterligare åtgärder för att balansera ekonomin, samt
att godkänna delårsbokslutet för 2001-08-31.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________
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Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

4

Dnr

§ 64
Åtgärder för balansering av budget 2001.
Ordföranden informerar att Kommunstyrelsens ordförande, i samband med
budgetberedningen, gett Ekonomi- och finanschefen tillsammans med
förvaltnings-chefen i uppdrag att skriva fram ett förslag, direkt till
Kommunstyrelsen, till ombudgetering för 2001.
Härutöver gavs i uppdrag att förtydliga konsekvenserna för 2002 att tillföras
budgetberedningen.
Kent Lewén biträder hanteringen och pekar samtidigt på vikten av att det är klart
med ansvar m m.
Sven-Otto Ullnér anser att det är bra att det medvetandegjorts att äldrenämnden är
underbudgeterad.
Noteras att härigenom tar kommunstyrelsen över ansvaret för att balansering äger
rum med anledning av det befarade underskott som redovisas i delårsbokslutet per
31 augusti 2001.
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande ta informationen till dagens protokoll.
__________________
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§ 65
Förslag till riktlinjer/policy och rutiner för klagomåls/synpunktshantering –
Äldrenämndens verksamheter
Klagomål/synpunkter från den enskilde och/eller dennes närstående är en viktig
informationskälla för att åtgärda brister för den enskilde, samt att identifiera
områden som behöver förbättras.
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom omsorgerna om
äldre- och funktionshindrade (SOSFS 1998:8) bör en del av kvalitetssystemet
innehålla rutiner och metoder för hur förslag och klagomål från den enskilde och
närstående tas om hand, utreds och vid behov åtgärdas.
Under hösten 2000 har en mindre arbetsgrupp med representanter från de olika
verksamheterna arbetat fram förslag till rutiner för klagomåls/synpunktshantering. Rutinerna är avsedda att gälla övergripande i
Äldrenämndens organisation. Representanter från förvaltningens övergripande
kvalitetsgrupp har sedan arbetat fram förslag till Riktlinjer/policy för klagomålsoch synpunktshantering för Äldrenämndens verksamhet.
Förvaltningen kommer tillsammans med verksamhetsföreträdare att ta fram ett
utbildningsmaterial.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att anta upprättade riktlinjer/policy för klagomåls- och synpunktshantering, samt
att riktlinjerna gäller fr o m 2002-02-01.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diariet

Dnr
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Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

§ 66
Instiftande av kvalitetspris i Äldreförvaltningen
Tidigare omsorgsnämnden har beslutat om kvalitetspris för
omsorgsförvaltningens verksamhet. Äldreförvaltningens ledningsgrupp har
diskuterat att fortsätta uppmuntra verksamheten i form av utdelande av årligt
kvalitetspris till arbetslag som bäst har medverkat till att höja kvalitén i
verksamheten.
Kvalitetspriset skall vara en summa på 15.000 kronor och fördelas enligt följande:
1:a pris 10.000 kronor
2:a pris 3.000 kronor
3:e pris 2.000 kronor
En jury skall utse pristagarna.
För att få tävla om kvalitetspriset skall tävlande arbetslag till juryn inlämna en
presentation på hur kvalitetsprojekt har framarbetats.
Kent Lewén påpekar att reglerna bör kompletteras att gälla alla verksamheter som
äldrenämnden ger bidrag till.
Projektet skall för 2001 lämnas till äldreförvaltningen före 1 november.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna föreslaget kvalitetspris om 15.000 kronor, samt
att uppdra åt förvaltningen att gå ut till verksamheten med nödvändiga
anvisningar.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-09-19

7

§ 67
Riktlinjer för Äldrenämndens korttidsboende
Under våren 2001 har en mindre arbetsgrupp med företrädare från verksamhet,
konsultteam, myndighetskontor och förvaltningsledning tagit fram riktlinjer för
äldrenämndens korttidsboende.
Tidigare omsorgsnämnden har ej haft skriftliga samlade riktlinjer för korttidsboende.
Riktlinjerna syftar till att alla berörda skall få samma information om
•
•
•
•
•
•
•

Syfte med vistelsen
Målsättning med korttidsboende
Prioriteringskriterier
Vistelsetider
Handläggnings- och uppföljningsprocess
Ansvarsfördelning
Dokumentation

Gruppen har vidare tagit fram statistikrutiner för att följa flödena i
korttidsboendena.
En informationsbroschyr gällande korttidsboenden har arbetats fram.
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för beredning.
__________________

2001-09-19

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
PSK

8

Dnr 2001.119.735

§ 68
Förslag till svar på skrivelse ang begäran om nya äldrebostäder i kvarteret
Adlersten
Pensionärsorganisationernas samverkanskommitté, PSK, har hemställt att
utredning om nya äldrebostäder i kv Adlersten företas.
En utredning om möjligheterna till förläggning av framtida äldrebostäder på
Trossö pågår sedan tidigare i samarbete mellan berörda förvaltningar. Därvid är
kv Adlersten ett alternativ som studeras.
Äldrenämnden har i sitt yttrande över förslag till översiktsplan för Karlskrona
kommun framhållit behovet av äldrebostäder på Trossö framöver, samt begärt att
översiktsplanen kompletteras i samråd med nämnden.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att besvara PSK:s skrivelse enligt upprättat förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-09-19

9

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
Mynd kont
Avg gr
§ 69
Information ang möjligheterna till autogiro vid betalning av avgifter till
nämnden
Förvaltningen har sedan tidigare haft i uppdrag att möjliggöra för vårdtagarna att
betala avgifter via autogiro. Detta är nu genomfört.
I mars 2001 informerades samtliga som erhåller fakturor av nämnden om denna
möjlighet. Ca 150 anmälde intresse. Efter anmälan tar det ca 2 månader så löper
det som det skall.
Varje ny vårdtagare får information via biståndshandläggaren. Information finns
även inarbetad i vår broschyr om avgifter.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

2001-09-19

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

§ 70
Ställföreträdare för förvaltningschefen
En ställföreträdare för förvaltningschefen måste utses.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att utse myndighetschef Lars-Åke Nordin som ställföreträdare för
förvaltningschef Lars Larsson vid dennes ledigheter och annan frånvaro.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

10

2001-09-19

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

11

Dnr

§ 71
Förslag till uppdelning av Omsorgsnämndens tidigare budgetramar.
Lars-Åke Nordin redogör för de ändringar som gjorts från tidigare utsänt material.
Förvaltningscheferna för Äldreförvaltningen och Handikappförvaltningen är
överens om den föreslagna uppdelningen.
Ordföranden påpekar att beslutet ska gälla under förutsättning att Handikappnämnden fattar samma beslut.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna föreslagen uppdelning med 422 922 756 kronor till äldrenämnden
och 151 578 290 kronor till handikappnämnden, samt
att i övrigt godkänna redovisning av tjänsteköp och fördelning av personal i
avvaktan på ett mer långsiktigt ställningstagande för respektive organisation.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
att beslutet gäller under förutsättning att Handikappnämnden fattar samma beslut.
__________________

2001-09-19

Diariet

12

Dnr 2001.0150.739

§ 72
Antal sökande till särskilt boende augusti 2001, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i augusti 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i
augusti 116 personer, inklusive 13 sökande från annan kommun. De som väntat
mer än 3 månader är 56 personer.
Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som
väntat över 3 månader.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

2001-09-19

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

13

Dnr 1996.026.002

§ 73
Teckningsrätt
Äldreförvaltningen behöver revidera förvaltningens teckningsrätt då en ny
förvaltningschef och en ny ekonom anställts.
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för
äldrenämndens bank- och postgirokonton:
Ewa Bellwaldius
Malin Jonasson
Helen Wolf
Helene Roslund
Lars Larsson
Lars-Åke Nordin
Eva Herbertsson

tills vidare
tills vidare
tills vidare
vikariat t o m 2001-11-04
tills vidare
tills vidare
tills vidare

Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för
äldreförvaltningens bank- och postgirokonton.
___________________

2001-09-19

14

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

§ 74
Information om hyressubvention Ekliden
Eva Herbertsson informerar att Karlskronahem kommer att lämna
hyressubvention till de boende på Eklidens servicehus med 2 000 kronor till de
som bott i ombygg-nationen mer än 6 månader och 1 100 kronor till de som bott
kortare tid än 6 månader. Hyressubventionen kommer att utdelas i november.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

2001-09-19

15

§ 75
Information angående en anmälan enligt Lex Sarah
Lars Larsson informerar om att Karlskrona kommun fått in sin första anmälan
enligt Lex Sarah. Han redogör allmänt för vad som gäller vid hanteringen av dessa
ärenden.
Utredningen är klar. Åtgärder har vidtagits. Anmälan kommer inte att behöva ske
till Länsstyrelsen.
Äldrenämnden kommer även i fortsättningen att få information om dessa ärenden.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

2001-09-19

§ 76
DELGIVNINGAR
Kommunfullmäktige
§ 127 Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider.
§ 134 Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun.
Meddelandeblad Nr 8/01
”Anhörig 300” – uppföljning och utveckling av stöd till anhöriga.
Protokoll
Äldrenämndens centrala samverkansgrupp 2001-06-12.
___________________
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2001-10-17

Plats och tid

Samlingssalen, Elineberg, Rödeby
onsdagen den 17 oktober 2001, kl 14.00-14.30

Beslutande

ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Övriga närvarande
ersättare

tjänstemän
sekreterare

Björn Fries (s)
Annelie Svensson (s)
Kent Lewén (fp)
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Sven-Otto Ullnér (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Claes Wallgren (m)
Bengt Lindskog (v)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abrahamsson (c)
Harry Svensson (m) tjänstgörande ersättare
Verner Ludvigsson (s)
Christer Göstasson (s)
Ingegerd Qvist (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Inge Elmström (s)
Lennart Johannisson (m)
Jan Spjuth (kd)
Lars Larsson, förvaltningschef
Eva Herbertsson, utvecklingschef
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Siv Holmberg

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Björn Fries

Justerare

___________________
Siv Holmberg

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson

Paragraf: 77-90

oktober 2001 anslagits på kommunens

1

2001-10-17

§ 77
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2001-10-03.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret september.
___________________

2

2001-10-17

Diariet
Ks
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

3

Dnr 2001.0102.042

§ 78
Budgetuppföljning per 30 september 2001
Totalt för både äldre- och handikappnämnderna redovisas per 2001-09-30 ett
resultat om minus 4,2 mkr varvid hänsyn tagits till det tilläggsanslag som
kommun-fullmäktige beslutade om i maj. Det totala resultatet har sedan fördelats
och äldrenämndens resultat vid motsvarande tidpunkt är minus 3,3 mkr. Det finns
en viss osäkerhet i fördelningen mellan nämnderna medan totalresultatet bedöms
som rättvisande.
Resultatet har således försämrats med 1,1 mkr i förhållande till läget i augusti.
Läget i september ligger i den storleksordning som förvaltningen bedömt att det
ska göra. Under hösten ökar semesterskulden vilket påverkar resultatet och
prognosen negativt.
Prognosen för hela året bedöms till minus 9 mkr. Under hösten drar nu löneförhandlingar igång. Prognosen som lämnas bygger på att äldrenämnden får full
kompensation för det löneutfall som blir, d v s även täckning för ökad semesterlöneskuld och täckning för löneökningar för oorganiserade.
Äldreförvaltningen har upprättat ett dokument med vidtagna åtgärder resten av
året som bedöms som relativt säkra.
Äldrenämndens befarade underskott för år 2001 har behandlats av Kommunstyrelsen, som föreslagit Kommunfullmäktige att Äldrenämndens budgetram skall
utökas för 2001 med 9 mkr, vilket överensstämmer med prognostiserat underskott.
Äldrenämnden beslutar
att fullfölja genomförandet av tidigare beslutade sparåtgärder,
att uppdra år förvaltningen att fortsätta arbetet med att ta fram och konsekvensbeskriva ytterligare åtgärder för att balansera ekonomin, samt
att godkänna månadsbokslutet för 2001-09-30.
__________________

2001-10-17

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
Mynd kont

4

Dnr

§ 79
Riktlinjer för Äldrenämndens korttidsboende
Under våren 2001 har en mindre arbetsgrupp med företrädare från verksamhet,
konsultteam, myndighetskontor och förvaltningsledning tagit fram riktlinjer för
äldrenämndens korttidsboende.
Tidigare omsorgsnämnden har ej haft skriftliga samlade riktlinjer för korttidsboende.
Riktlinjerna syftar till att alla berörda skall få samma information om
• Syfte med vistelsen
• Målsättning med korttidsboende
• Prioriteringskriterier
• Vistelsetider
• Handläggnings- och uppföljningsprocess
• Ansvarsfördelning
• Dokumentation
Gruppen har vidare tagit fram statistikrutiner för att följa flödena i
korttidsboendena.
En informationsbroschyr gällande korttidsboenden har arbetats fram.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslag på upprättade riktlinjer för äldrenämndens korttidsboende.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

__________________

2001-10-17

Diariet
Ks
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

5

Dnr 2001.0093.001

§ 80
Yttrande över förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik
administration
Samtliga nämnder har fått rubr förslag för yttrande senast 2001-10-22.
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Äldrenämndens AU förslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat yttrande över förslaget till ändrad organisation för icke
nämndspecifik administration, samt
att uttala ett stöd för nätverkslösningar gällande samtliga berörda
personalgrupper.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

__________________

2001-10-17

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
Kommunal sekt 12

6

Dnr 2001.116.026

§ 81
Skrivelse från Kommunal sektion 12 ang självgående grupper
Kommunal sektion 12 har inkommit med skrivelse till äldrenämnden med begäran
att nämnden skall besluta om att göra försök med självgående grupper.
I skrivelsen hänvisar den fackliga organisationen till en rad punkter som ligger till
grund för deras framställan till detta försök
• djupare känsla av resignation och otrivsel bland vårdbiträden
• förslag, idéer och kompetens tas inte på allvar
• besluten träffas utan delaktighet
• svårigheter att rekrytera personal
• det är av yttersta vikt att vårdbiträden kan känna att arbetsgivaren litar på
deras
kompetens och att deras idéer är värda att tas på allvar och prövas
• flera arbetslag har framfört önskemål om självstyrande grupper
Av inkommen skrivelse framgår inte i vilken omfattning man tänkt hur de självgående gruppernas arbetsuppgifter skall fördelas från den organisationsstruktur
som idag är gällande. Äldrenämnden ser positivt på taget initiativ, men behöver
ytterligare förtydligande från intresserade personalgrupper om hur man tänkt sig
nivån i självgåendet.
Annelie Svensson yrkar att även de som kläckt idéen ska vara med i diskussionen
med förvaltningen och inte bara de fackliga företrädarna.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att uppdra åt förvaltningen att uppta överläggningar med kommunal sektion 12
för att förtydliga kommunals förslag beträffande gränsdragningar, ansvar,
befogenheter och organisationsform,
att uppdra åt förvaltningen att bjuda in företrädare från kommunal sektion 12 och
berörda initiativtagare till en arbetsgrupp för att vidare utreda förutsättningar för
att pröva förslaget inom den kommunala organisationen, samt
att när frågan vidare utretts återkommer förvaltningen till äldrenämnden med
rekommendation om ställningstagande och beslut.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-10-17

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

7

Dnr

§ 82
Förslag på sammanträdestider 2002 för äldrenämnden och äldrenämndens
AU
Äldreförvaltningen har upprättar förslag på tider för sammanträden under 2002.
Arbetsutskottet diskuterar möjligheten att skjuta fram sammanträdestiderna en
vecka för att ha möjlighet att få delårsboksluten till arbetsutskottet för beredning.
Förslag framkommer att ha äldrenämndens sammanträden på förmiddagar under
2002.
Äldreförvaltningen har upprättar nytt förslag på tider för sammanträden under
2002.
Äldrenämnden beslutar
att fastställa upprättat förslag på sammanträdestider 2002 för äldrenämnden och
äldrenämndens AU.
___________________

2001-10-17

Diariet
Ks
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

8

Dnr

§ 83
Rapport till kommunstyrelsen ang sjukfrånvaron
Med anledning av att sjuktalen ökat jämfört med samma period föregående år har
kommunstyrelsens AU uppmanat berörda nämnder att analysera sjuktalet i
intervall 29-90 dagar och redovisa de åtgärder som vidtas senast under oktober.
Äldreförvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen och de
fackliga organisationerna tagit fram en modell för analys av sjuktalet i intervallen
29-90 dagar.
Förvaltningen har efter genomförd analys fått en bild av utveckling om ohälsotalet
och viktiga påverkansfaktorer som är bidragande orsaker.
Resursbrist, som ofta leder till stressituationer, är en stor påverkansfaktor i sin
helhet för förvaltningen.
I analysen återfinns ett större antal yngre personer mellan 21-30 år som har besvär
av värk eller andra symtom från rörelseapparaten. Detta är en oroväckande faktor
som ytterligare behöver analyseras.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättad rapport om sjukfrånvaron,
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med åtgärder för att minska
sjukfrånvaron, samt
att översända rapporten till kommunstyrelsens personaldelegation
___________________

2001-10-17

Diariet
Samhällsb förv
LÅN

9

Dnr 2001.0111.214

§ 84
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Verstorp 2:23 (f d 2:14),
Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplanen är översänd för yttrande. Yttrande skall vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 19 oktober 2001.
Detaljplanens syfte är att ett område utmed Gamla Landsvägen i Nättraby
planläggs för ca 60 bostäder och viss del verksamheter. Projektet syftar till att
skapa en bymiljö som utformas med tyngdpunkt på naturens förutsättningar,
social aktivitet och trivsel. Målsättningen är att uppnå en mångfasetterad miljö för
boende, distansarbete, lek, friluftsliv m m där bebyggelsen anpassas efter befintlig
terräng och vegetation. Ett område avsätts för daghem/förskola.
Äldrenämnden har inget att erinra mot upprättat förslag.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat yttrande.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-10-17

Diariet
Samhällsb förv
LÅN

10

Dnr 2001.0037.214

§ 85
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplanen är översänd för yttrande. Yttrande skall vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 15 oktober 2001. Samhällsbyggnadsförvaltningen har informerats om innehållet i äldreförvaltningens skrivelse, samt att
nämnden har sammanträde den 17.10.
Detaljplanens syfte är att planlägga för byggnation av 12 enfamiljsvillor. De
allmänna platserna inom detaljplanen har enskilt huvudmannaskap. Allmänhetens
tillträde till stranden påverkas ej.
Äldrenämnden har inget att erinra mot upprättat förslag.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat yttrande.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

__________________

2001-10-17

Diariet
Samhällsb förv
LÅN

11

Dnr 2001.0094.214

§ 86
Yttrande över förslag till detaljplan för Grönadal 14:1, Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Detaljplanen är översänd för yttrande. Yttrande skall vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 29 oktober 2001.
Detaljplanens syfte är att skapa en attraktiv boendemiljö nära havet, badplats,
båtbryggor, natur och i flera fall bostäder med havsutsikt. Området är idag
skogsmark, åkermark och outnyttjad sank ängsmark.
Planområdet är beläget väster om Nättraby och söder om Mjöviksvägen. Planförslaget innebär att höjdryggen, Skillingenäs, väster om maden bebyggs med ca 64
enfamiljshus längs en nyanlagd byväg. Därutöver föreslås tre tomter i
planområdets nordvästra hörn som komplettering till befintlig bebyggelse. Östra
delen av området bebyggs med ca 14 enfamiljshus.
Maden skall åter öppnas mot havet och ett våtmarksområde för rening av
bäckvatten tillskapas. En mindre hamnanläggning tillkommer utanför befintlig
fördämning, som tas bort.
Äldrenämnden har inget att erinra mot upprättat förslag.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättat yttrande.
___________________

2001-10-17

Diariet

12

Dnr 2001.0150.739

§ 87
Antal sökande till särskilt boende september 2001, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i september 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i
september 103 personer, inklusive 9 sökande från annan kommun. De som väntat
mer än 3 månader är 62 personer.
Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som
väntat över 3 månader.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

2001-10-17

13

§ 88
Diskussion avseende inriktning av avgiftssystem med anledning av maxtaxa
Med anledning av föreslagen maxtaxa pågår nu beräkningar hur detta slår
ekonomiskt för förvaltningen.
Äldrenämnden kommer att få ett underlag för beslut om nya taxor i december
eller januari.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

2001-10-17

14

§ 89
Information om pågående ombyggnad av Ekliden och ev behov av tillfälligt
boende
Lars Larsson informerar att Ekliden saknar 5-7 platser när det sista våningsplanet
ska byggas om.
Förvaltningen undersöker möjligheterna att ta i anspråk Högholmen under
ombyggnationen.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

2001-10-17

§ 90
DELGIVNINGAR
Kommunledningsförvaltningen
Remiss.
Förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik administration.
Miljö- och byggnadsnämnden
§ 357 Detaljplan för del av Gälbgjutaren 8 m fl (ny tillfartsväg), Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Meddelandeblad Nr 9/01
Möjligheter för kommunen att lämna utredningsuppdrag enligt 50 §
socialtjänstlagen till externa utredare.
Cirkulär 2001:111
Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på
webbsidor; m m.
Protokoll
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2001-09-11.
Brev
Angående löner för arbetsterapibiträden i Karlskrona kommun.
___________________
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2001-11-21

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 21 november 2001, kl 14.00-14.30

Beslutande

ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Övriga närvarande
ersättare

tjänstemän
sekreterare

Björn Fries (s)
Annelie Svensson (s)
Kent Lewén (fp)
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Sven-Otto Ullnér (m)
Birgitta Ståhl (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Claes Wallgren (m)
Bengt Lindskog (v)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abrahamsson (c)
Verner Ludvigsson (s)
Ingegerd Qvist (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Inge Elmström (s)
Lennart Johannisson (m)
Camilla Persson (v)
Jan Spjuth (kd)
Lars Larsson, förvaltningschef
Lars-Åke Nordin, myndighetschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Sven-Otto Ullnér

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Björn Fries

Justerare

___________________
Sven-Otto Ullnér

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson

Paragraf: 91-102

november 2001,

1

2001-11-21

§ 91
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2001-11-07.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

2

2001-11-21

Diariet
Ks
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

3

Dnr 2001.0102.042

§ 92
Budgetuppföljning/delårsbokslut per den 31 oktober 2001
Totalt för både äldre- och handikappnämnden redovisas per 2001-10-31 ett
resultat om plus 3,8 Mkr varvid hänsyn tagits till det tilläggsanslag som
kommunfullmäk-tige beslutade om i maj och tilläggsanslag av engångskaraktär
som kommunfull-mäktige beslutat om i oktober. Det totala resultatet har sedan
fördelats och äldrenämndens resultat vid motsvarande tidpunkt är plus 4,5 Mkr.
Det finns en viss osäkerhet i fördelningen mellan nämnderna medan totalresultatet
bedöms som rättvisande.
Resultatet har således förbättrats med 7,8 Mkr i förhållande till läget i september.
Detta motsvarar i princip det tillskott äldrenämnden fått i oktober. Resultatet
under oktober har i stort sett varit plus minus 0. Under november ökar
semesterskulden, vilket påverkar resultatet negativt och dessutom blir december
dyrare p g a många extra helgdagar med dyrare ob-ersättningar som följd och flera
vikariekostnader.
Prognosen för hela året bedöms till plus minus 0. Under hösten pågår nu löneförhandlingar. Prognosen som lämnas bygger på att äldrenämnden får full
kompensation för det löneutfall som blir, d v s även täckning för ökad semesterlöneskuld och täckning för löneökningar för oorganiserade.
Äldrenämnden beslutar
att fullfölja genomförandet av tidigare beslutade sparåtgärder,
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att ta fram och konsekvensbeskriva ytterligare åtgärder för att balansera ekonomin, samt
att godkänna månadsbokslutet för 2001-10-31.
__________________

2001-11-21

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

4

Dnr

§ 93
Redovisning av förbehållsbelopp och taxor för 2002 med anledning av nytt
basbelopp, samt fastställande av hyror och avgifter för kost samt larm
Riksdagen kommer innan årsskiftet att besluta om avgiftstak (maxtaxa),
förbehållsbelopp m m inom äldre- och handikappomsorgen. Förändringarna
kommer ej att träda i kraft förrän 1.7.2002. Med anledning av detta gäller
nuvarande avgiftssystem tills dess.
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till nya förbehållsbelopp och avgifter
kopplade till prisbasbeloppet.
Äldrenämndens AU föreslås äldrenämnden besluta
att fastställa föreslagna avgifter för kost från 1.1.2002,
att se över avgifterna för trygghetslarm i samband med det nya avgiftssystemet
1.7.2002,
att i avvaktan på denna översyn ej ändra avgiften för trygghetslarm,
att höja hyror enligt upprättat förslag, samt
att ta informationen om övriga förändringar av avgifter och förbehållsbelopp till
protokollet.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

__________________

2001-11-21

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

5

Dnr

§ 94
Delegation avseende samråd och yttranden i detaljplaner
Genom uppdelningen av omsorgsnämnden i en äldrenämnd och en handikappnämnd kommer de delar som allmänt berör tillgänglighet och funktionshinder att
bevakas av handikappnämnden.
Äldrenämnden har därmed att yttra sig utifrån dess ansvar, verksamheter och
behov. En stor del av begärda yttranden i detaljplaneärenden berör ej äldrenämnden. För att underlätta hantering av dessa ärenden har upprättats förslag till
delegering
Yttranden enligt delegation redovisas löpande till nämnden som delgivningar.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att anta upprättad delegation avseende samråd och yttranden i detaljplaner.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

2001-11-21

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

6

Dnr 2001.0146.002

§ 95
Förslag till justeringar av delegationsordning enligt Socialtjänstlagen (SoL)
Riksdagen har beslutat att fr o m 1.1.2002 skall en ny Socialtjänstlag (SFS
2001:453) träda i kraft. Med anledning av detta måste delegationsordningen
justeras, så att den stämmer med den nya lagens uppbyggnad.
Förslag till justerad delegationsordning har tagits fram med anledning av de
förändringar som påverkar äldrenämndens verksamhet.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa upprättad justerad delegationsordning för bistånd.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

2001-11-21

Diariet
Kf
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

7

Dnr 2001.0180.029
§ 96
Svar på motion angående arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen
i
Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige i Karlskrona har erhållit en motion med förslag
att anställd personal inom äldre- och handikappomsorgen tilldelas arbets- och
skyddskläder i för verksamheten erforderlig utsträckning,
att regler för utformning och bärande av arbets- och skyddskläder framtas i
samråd med samtliga inom verksamheten berörda,
att erforderligt antal tvättmaskiner tilldelas äldre- och handikappförvaltningarna
för tvättning av arbets- och skyddskläderna.
Förvaltningen stödjer motionärens uppfattning om att det är angeläget att anställda
inom äldrenämndens verksamhet har tillgång till arbetskläder som är anpassade
till verksamhetens behov.
Riktade budgetmedel till verksamheten för att tillhandahålla arbetskläder har inte
funnits sedan 1996. Budgetmedel för arbetskläder fick då prioriteras bort genom
de ökade besparingskraven som fanns på omsorgsnämndens verksamhet.
Behovet av utökade budgetramar för arbetskläder finns med i äldrenämndens
budgetförslag för 2002 med plan för 2003 och 2004.
År 2002 blir enligt lagt budgetförslag ett införandeår där de belopp som finns
angivna räcker till en uppsättning arbetskläder/anställd beräknat på ca 1 650
anställda.
Förvaltningen ser det också lämpligt, likt motionärens förslag, att tillsammans
med personal ta fram riktlinjer och policy för användande av arbetskläder inom
verk-samheten.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anställd personal inom äldre- och handikappomsorgen tilldelas arbets- och
skyddskläder i för verksamheten erforderlig utsträckning,
att regler för utformning och bärande av arbets- och skyddskläder framtas i
samråd med samtliga inom verksamheten berörda, samt
att avslå motionens tredje att-sats mot bakgrund av att detta bör vidare diskuteras
i framtagandet av policy och riktlinjer.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2001-11-21

Diariet
Revisorerna
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

8

Dnr 2001.114.007

§ 97
Besvarande av revisorernas basgranskning av förutvarande omsorgsnämnden
På uppdrag av kommunens revisorer genomförde revisionsfirman KPMG en
granskning av omsorgsnämndens förmåga att styra, leda och följa upp olika
verksamhetsområden. Rapporten redovisades vid äldrenämndens sammanträde
2001-06-19.
Kommunrevisorerna önskar till den 2001-11-30 uppgift om vilka åtgärder
äldrenämnden vidtar med anledning av granskningen.
Äldreförvaltningen har upprättat en skrivelse till revisorerna där planerade,
vidtagna och pågående åtgärder redovisas.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att yttra sig enligt upprättad skrivelse.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-11-21

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

9

Dnr

§ 98
Information med anledning av att Personuppgiftslagens (SFS 1998:204)
övergångsbestämmelser har upphört samt förslag att utse personuppgiftsombud
När Personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 innehöll lagen
övergångsbestämmelser som innebar att Datalagen fortsatte att gälla i tre år för
befintlig verksamhet. Från den 1 oktober har Datalagen helt upphört.
I huvudsak all information med personuppgifter styrs av särskild lagstiftning
(SoL, LSS etc). Härutöver är det endast i mycket begränsad omfattning vi har
register.
Att Datalagen helt upphört innebär i sig inte ett stort merarbete för förvaltningen.
Dock pågår en genomgång för att kunna redovisa om det finns register, inklusive
manuella register i verksamheten.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll,
att utse IT-samordnare Inga-Lill Håkansson till personuppgiftsombud, samt
att personuppgiftsombudet redovisar en förteckning av nämndens samtliga
berörda register vid nämndens sammanträde i mars 2002.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-11-21

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

10

Dnr

§ 99
Information om ny lagstiftning för behandling av personuppgifter inom
Socialtjänsten
Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten trädde i
kraft den 1 oktober 2001. Syftet med lagen är att se till att socialtjänsten har
möjlighet att utnyttja IT för att höja effektiviteten och kvaliteten i sitt arbete
samtidigt som ett fullgott integritetsskydd garanteras.
Den nya lagstiftningen påverkar inte på något sätt vilka personuppgifter som
behandlas inom socialtjänsten. Om och vilka personuppgifter som skall samlas in
eller lämnas ut i det enskilda fallet avgörs av annan lagstiftning (t ex tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, socialtjänstlagen och föräldrabalken). Lagen anger
istället när det är tillåtet att inom socialtjänsten behandla personuppgifter helt eller
delvis automatiserat (datoriserat) och i vissa manuella register.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

2001-11-21

Diariet

11

Dnr 2001.0150.739

§ 100
Antal sökande till särskilt boende oktober 2001, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i oktober 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i
oktober 84 personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat mer
än 3 månader är 66 personer.
Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som
väntat över 3 månader.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

2001-11-21

Diariet
Samhällsb förv

12

Dnr 2001.0271.214

§ 101
Bostadsförsörjningsplan, BTP, för Karlskrona kommun 2001-2010.
Från den 1 januari 2001 gäller en ny lag som tydliggör kommunernas ansvar för
bostadsförsörjningen.
Äldreförvaltningen har från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2001-11-05, erhållit
ett remissdokument för yttrande senast 2001-11-20.
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Efter diskussion enas äldrenämnden om vissa ändringar i förslaget, vilka ska
verkställas innan handlingarna översänds till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Äldrenämnden beslutar
att yttra sig enligt upprättat förslag, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
___________________

2001-11-21

§ 102
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 155 Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen.
§ 162 Balansförteckning över obesvarade motioner den 1 september 2001.
Kommunledningsförvaltningen
Gallrings- och bevarandeplaner för äldrenämndens handlingar.
Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut 01-10-16
Dnr 502-4180-01
Länsrätten i Blekinge län
Beslut 2001-10-10
Mål nr 715-01 E
Dom 2001-10-15
Mål nr 732-01
Landstinget Blekinge
Landstinget Blekinge startar en länsgemensam sjukvårdsrådgivning.
Protokoll
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2001-09-25.
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2001-10-09.
Tack
Sturkö PRO.
___________________

Bilaga 3
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2001-12-19

Servicehuset Fregatten
onsdagen den 19 december 2001, kl 14.00-15.30
Beslutande
ordförande
Björn Fries (s)
1:e vice ordf
Annelie Svensson (s)
2:e vice ordf
Kent Lewén (fp)
ledamöter
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Sven-Otto Ullnér (m)
Birgitta Ståhl (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Claes Wallgren (m)
Bengt Lindskog (v)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abrahamsson (c)
Övriga närvarande
ersättare
Verner Ludvigsson (s)
Christer Göstasson (s)
Ingegerd Qvist (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Inge Elmström (s)
Harry Svensson (m)
Lennart Johannisson (m)
Camilla Persson (v)
Jan Spjuth (kd)
Ann-Sofi Mattsson (c)
tjänstemän
Lars Larsson, förvaltningschef
Lars-Åke Nordin, myndighetschef
Eva Herbertsson, utvecklingschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
sekreterare
Kerstin Nilsson
Utses att justera
Birgitta Ståhl

1

Plats och tid

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Björn Fries

Justerare

Susanne Nordin, pa-chef
Eva-Lotta Ekelöf, utr
Birgitta Håkansson, utr

Paragraf: 103-119

___________________
Birgitta Ståhl
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 9 januari 2002,
intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson

2001-12-19

2

§ 103
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2001-12-05.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret november.
c) ansökan om bistånd jml 6 f § SoL i form av avlösning i hemmet med 42
timmar per månad.
d) ansökan om bistånd jml 6 g § SoL i form av ledsagarservice 16 timmar per
månad.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

2001-12-19

Diariet
Ks
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

3

Dnr 2001.0102.042

§ 104
Budgetuppföljning per den 30 november 2001
Totalt för både äldre- och handikappnämnderna redovisas per 2001-11-30 ett
resultat om plus 4,2 Mkr varvid hänsyn tagits till det tilläggsanslag som kommunfullmäktige beslutade om i maj och tilläggsanslag av engångskaraktär som
kommunfullmäktige beslutat om i oktober. Det totala resultatet har sedan fördelats
och äldrenämndens resultat vid motsvarande tidpunkt är plus 4,3 Mkr. Det finns
en viss osäkerhet i fördelningen mellan nämnderna medan totalresultatet bedöms
som rättvisande. Det har framkommit att justeringar mellan äldreförvaltningen
och handikappförvaltningen ska göras, vilket påverkar äldreförvaltningen positivt
men handikappförvaltningen negativt avseende resultatet.
Resultatet har således försämrats med 0,2 Mkr i förhållande till läget i oktober. I
resultatet ingår utbetalningar i november av retroaktiva löneökningar som äldrenämnden kommer att kompenseras för. Detta motsvarar 0,6 Mkr. December blir
dyrare p g a många extra helgdagar med dyrare ob-ersättningar som följd och flera
vikariekostnader. I samband med bokslutet sker dessutom en uppbokning av ökad
semesterlöneskuld med anledning av löneökningar under året.
Prognosen för hela året bedöms till plus minus 0. Prognos efter lokala varvet som
lämnas bygger på att äldrenämnden får full kompensation för löneutfall, men inte
täckning för ökad semesterlöneskuld.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att fullfölja genomförandet av tidigare beslutade sparåtgärder,
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att ta fram och konsekvensbeskriva ytterligare åtgärder för att balansera ekonomin, samt
att godkänna månadsbokslutet för 2001-11-30.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-12-19

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

4

Dnr

§ 105
Principer för fördelning och uppföljning av internbudget
Ewa Bellwaldius ger en utförlig information om det upprättade dokument som
redovisar principer, rutiner och uppföljning av internbudget. Dokumentet ligger
till grund för fördelningen av ekonomiska medel till olika verksamheter i
internbudget 2002.
Dokumentet är utarbetat efter en översyn som gjorts under 2001 med
representanter för olika funktioner inom förvaltningen och i samarbete med
kommunledningsförvaltningen.
Informationen tas till dagens protokoll.

__________________

2001-12-19

Diariet
Ks
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
Omr chefer
Enhetschefer

5

Dnr

§ 106
Internbudget 2002 – rapport ang pågående arbete
Arbete pågår med upprättande av förslag till internbudget för 2002. Förslag till
internbudgetar finns upprättade men måste stämmas av mot den ram kommunfullmäktige beslutat om, samt de löne- och priskompensationer som löneförhandlingarna medför. Dessa ramjusteringar har ännu inte lämnats från
kommunledningsför-valtningen.
Ramavstämningen kompliceras av delningen med handikappnämnden, vilket
kräver ytterligare tid för avstämning.
Förvaltningen kommer därför att informera kommunstyrelsen att internbudgeten
kommer att behandlas av äldrenämnden i januari och hemställa om att detta
godkännes.
Information kommer att lämnas till berörda chefer att de medel som finns för
december även kommer att gälla i januari.
Delningen med handikappnämnden medför att vissa fördelningsfrågor av mera
teknisk art successivt uppstår.
Äldrenämnden beslutar
att ta ställning till ett färdigt förslag till internbudget för år 2002 i januari,
att till berörda chefer meddela att de medel som finns för december även kommer
att gälla i januari, samt
att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande att internbudgeten kommer
att behandlas av äldrenämnden i januari.

__________________

2001-12-19

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
Omr chefer
Enhets chefer

6

Dnr

§ 107
Förslag till justeringar av resurstilldelning i särskilt boende för äldre
I samband med arbetet att kvalitetssäkra principerna för
resurstilldelningssystemen har bl a en översyn gjorts vad avser särskilda boenden
med nivåindelning. En arbetsgrupp har sett över nuvarande system och föreslår
vissa justeringar. I arbets-gruppen har deltagit representanter från driften,
myndighetskontoret, central förvaltning samt kommunledningsförvaltningen.
Vissa ytterligare justeringar har gjorts i samband med samverkan och
förhandlingar med de fackliga organisation-erna.
Följande justeringar och ändringar föreslås:
• Övergång från 6 nivåer till 4 för att dels ge bättre förutsättningar till ett
rehabiliterande synsätt och dels underlätta administrationen,
• Justering av resurser med anledning av gruppstorlek,
• Samtliga särskilda boenden skall hållas aktuella,
• Avläsning och ev justering sker 3 gånger per år, samt
• Kunskap om hanteringen i alla nivåer i verksamheten.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa föreslagna justeringar för resurstilldelning i särskilt boende.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

2001-12-19

Diariet
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare
Omr chefer
Enhetschefer

7

Dnr
§ 108
Förslag till förvaltningsstruktur för Äldrenämndens verksamhet
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2001 bl a att Omsorgsnämnden skulle delas
i en Äldrenämnd och en Handikappnämnd. Delningen trädde i kraft den 1.4.2001.
Det beslutades också att varje nämnd skulle ha en egen förvaltning.
De delar av verksamheten som naturligt endast hörde till Handikappnämnden
tillhör Handikappförvaltningen sedan 1.4. Övriga delar tillhör Äldreförvaltningen.
Till en slutlig uppdelning sker, ansvarar exempelvis Äldreförvaltningen formellt
för Handikappnämndens behov av Ekonomi- och Personaladministration.
Genom delningen av omsorgsförvaltningens resurser med 23 % till handikappförvaltningen och 77 % till äldreförvaltningen måste justeringar i organisationen ske.
Uppdraget är att i princip göra uppdelningen utan utökade kostnader. Detta
innebär att arbetsledning, biståndshandläggning, näradministration och stabsfunktioner dimensioneras utifrån de resurser som kvarstår.
I de olika arbetsgrupperna, som arbetat med omorganisationen, har under arbetets
gång framkommit ett flertal behov och önskemål. Vissa av dessa har karaktären
av inriktningar och vissa kräver fortsatt utredning och analys.
Tidsmässigt måste en formell organisation kunna träda till vid årsskiftet.
Organisa-tionen är inte klar i och med detta, utan snarast har grunden lagts för att
kunna slutföra arbetet.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa föreslagen organisation för dess verksamhet,
att ställa äldreförvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation till Handikappnämndens förfogande för dess hälso- och sjukvårdsansvar på 2001 års
ambitionsnivå,
att organisationen gäller från och med 1.1.2002,
att uppdra åt förvaltningen att prioritera bland och arbeta vidare med de förslag
som framkommit i utredningsarbetet, samt
att redovisa den slutliga organisationen när nödvändiga rekryteringar har
genomförts.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2001.0153.770

§ 109
Avvikelserapportering
Tidigare har en årsrapportering av avvikelserapporteringen skett till Omsorgsnämnden. Det dataprogram som använts för årsrapportering av avvikelser under
några år används inte längre. Därför kommer inte en jämförelse enligt detta
program att göras på årsbasis.
Under våren 2001 har rutinerna för avvikelserapportering setts över och en ny
blankett för dels avvikelserapportering och dels för fall har utarbetats. De nya
blanketterna började användas fr o m den 1 juli 2001 efter nämndens beslut i juni.
Sammanställning över avvikelserapportering har skett kvartalsvis till verksamheterna under året. Äldrenämnden kommer att få två rapporter per år. Upprättad
rapport omfattar kvartal 1 och kvartal 2 år 2001.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 110
Handlingsplan för övergripande kvalitetsarbete Äldrenämnden
Äldreförvaltningen
Förvaltningens kvalitetsgrupp har tagit fram en handlingsplan för övergripande
kvalitetsarbete enligt fastställd kvalitetsstrategi.
Handlingsplanen innehåller det övergripande kvalitetsarbetet för äldrenämndens
verksamhet för dec 2001 - augusti 2002.
Vissa av aktiviteterna sträcker sig under hela året och återkommer i ny handlingsplan för hösten 2002.
Planen redovisas övergripande
Planerade aktiviteter.
Tidplan.
Ansvariga för genomförandet.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad handlingsplan för förvaltningens övergripande
kvalitetsarbete.
Förvaltningschefen informerar om att centrala samverkansgruppen föreslår att
uppföljning görs av arbetslagsutvecklingen.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättad handlingsplan för förvaltningens övergripande
kvalitetsarbete, samt
att komplettera programmet med uppföljning av arbetslagsutvecklingen.
___________________
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Dnr 2001.0232.214

§ 111
Yttrande över förslag till övergripande plan för kv Pottholmen, Karlskrona
kommun
Upprättade samrådshandlingar är översända för yttrande. Yttrande skall vara
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 20 december 2001.
Målet är att planområdet skall inrymma 400 bostadslägenheter och 30 000 kvm
butiker/kontor. Härav utgör 2 000 kvm delar av ett äldrecentrum.
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2000 att minst ett äldreboende med
möjlighet till seniorcentrum skall inarbetas i detaljplanen.
Området är centralt beläget i direkt anslutning till såväl busstation som järnvägsstation, vilket optimerar tillgängligheten för såväl äldre som rörelsehindrade.
Miljön för oskyddade trafikanter till och från Trossö förbättras avsevärt genom
projektet.
För att undvika begreppsförvirring om äldreboende, är det viktigt att följande
förtydligande görs. Äldrenämnden har ett specifikt ansvar för att det finns särskilt
boende för äldre enligt socialtjänstlagen. Allmänt anser nämnden att det är viktigt
att man skapar förutsättningar för etableringar av seniorboenden (55 + etc) när
området för flerbostadshus planeras.
Äldrenämnden vidhåller behovet av ett särskilt boende om ca 45-50 lägenheter för
äldre med ett kopplat seniorcentrum inom planområdet.
Allmänt bör betonas att byggnationen i området utförs på ett sätt så att det
möjliggör ett kvarboende. Ingen skall behöva flytta för att lägenheten blir
otillgänglig för vissa funktionshinder.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att yttra sig enligt upprättat förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
att förklarar paragrafen omedelbart justerad.
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§ 112
Redovisning av ekonomiska effekter av maxtaxa och höjt förbehållsbelopp
Riksdagen beslutade 2001-11-14 att det senast 1.7.2002 införs ett högkostnadsskydd och ett nationellt förbehållsbelopp i hemtjänst och särskilt boende. Beslutet
omfattar följande delar:
1.
2.
3.
4.

Högkostnadsskydd
Nationellt förbehållsbelopp
Möjlighet överklaga avgiftsbeslut, samt
Ändringar i beräkning av avgiftsunderlag. Införs senast 1.1.2003.

Förvaltningen har beräknat vilka ekonomiska effekter detta ger för Karlskrona
kommun. Beräkningarna har ej beaktat effekter av punkt 4 ovan eller ökad
efterfrågan.
Av upprättade handlingar framgår att statens ekonomiska kompensation ej
kommer att vara tillräcklig från 2003.
De oklarheter som rör kosten, om den enskilde ev skall ha dubbel kompensation i
form av höjt förbehållsbelopp och avräkning i högkostnadsskyddet, kommer
förhoppningsvis att tydliggöras i ett cirkulär från svenska Kommunförbundet
innan årsskiftet. Detta kan innebära att det befarade underskottet kan minska.
Ett gemensamt förslag angående taxor kommer att upprättas för äldre- och
handikappnämnden.
Beslut om nya avgifter kommer att tas av kommunfullmäktige senast i april 2002.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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Dnr 2001.0145.002

§ 113
Teckningsrätt
Äldreförvaltningen behöver revidera förvaltningens teckningsrätt, då en ekonom
anställts tills vidare och en ekonom övergår till annan förvaltning fr o m jan 2002.
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för
äldrenämndens bank- och postgirokonton:
Ewa Bellwaldius
Malin Jonasson
Helen Wolf
Helene Roslund
Lars Larsson
Lars-Åke Nordin
Eva Herbertsson

tills vidare
tills vidare
t o m dec 2001
till svidare
tills vidare
tills vidare
tills vidare

Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för
äldreförvaltningens bank- och postgirokonton.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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Dnr 2001.0150.739

§ 114
Antal sökande till särskilt boende november 2001, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i november 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i
november 76 personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat
mer än 3 månader är 48 personer.
Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som
väntat över 3 månader.
Framkom önskemål om att den skriftliga redovisningen fortsättningsvis görs mer
lättöverskådlig.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________
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§ 115
Information om arbetstidsmodellen 3-3, Lindesbergsmodellen
Eva-Lotta Ekelöf informerar om det arbetstidssystem, 3-3, som genomförts i
Lindesberg.
I Lindesberg genomför 20 personer ett arbetstidssystem som innebär att man
arbetar 3 dagar och är ledig 3 dagar året om.
Förvaltningen håller på att undersöka om detta system passar att användas i vår
kommun.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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§ 116
Rapport om satsning på förtida anställningar och kompetensutveckling med
ev statliga medel
Susanne Nordin ger in kort information om statens planer beträffande sänkt
arbets-givaravgift för att stimulera förtida anställningar.
För att ha hög handlingsberedskap har förvaltningen upprättat förslag om
tidigareläggning av verksamhet, kompetensutveckling och förtida anställningar.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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Dnr 2001.0210.029

§ 117
Utdelning av kvalitetspris 2001
Äldrenämndens kvalitetspris för år 2001 hade lockat 13 deltagande lag.
Nedanstående erhöll de uppsatta priserna med åtföljande motiveringar:
Furgården (1:a, 10.000 kronor)
Har med medvetet och systematiskt kvalitetsarbete skapat ett boende som starkt
medverkar till en högre livskvalitet för de äldre och en trivsam arbetsplats för
personalen.
Carlskrona Gamlegård (2:a, 3.000 kronor)
Gamlegården som tillkommit genom ett unikt initiativ och stort personligt
engagemang har med små medel bidragit till livskvalitet för många äldre i
Kungsmarken med omnejd.
Mogården (3:a, 2.000 kronor)
Har med framåtanda och entusiasm skapat ett omvittnat bra boende för dementa
där varje enskild individ och dess anhöriga står i centrum.
Övriga 10 deltagande lag kommer att belönas med 1.000 kronor vardera.
Representanter från de tre vinnande lagen hade bjudits in att närvara vid
prisutdelningen.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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§ 118
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 27 Detaljplan för del av Gullberna Park, del av fastigheten Gullbernahult 1
m fl - antagande.
Cirkulär
Cirkulärförteckning 2001-10-10 och 2001-11-21.
Protokoll
Kommunala pensionärsrådet 2001-11-26.
___________________
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§ 119
Avslutning
Ordföranden tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och all
personal ute i verksamheten för 2001 och önskar samtliga en God Jul och ett Gott
Nytt År.
Annelie Svensson tackar ordföranden för det gångna året och önskar en God Jul
och Ett Gott Nytt År.
___________________

