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Plats och tid Tegelhuset Palanderska gården 
 onsdagen den 30 januari 2002, kl 10.00-10.55 
 
Beslutande ordförande Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp) §§ 1-3, 5-9 
 ledamöter Mats Crambé (s) 
 Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Birgitta Ståhl (m)    
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abrahamsson (c) 
  Verner Ludvigsson (s) tjänstgörande ersättare §§ 1-9 
  Ingegerd Qvist (s) tjänstgörande ersättare §§ 1-9 
  Harry Svensson (m) tjänstgörande ersättare §§ 1-9 
  Jan Spjuth (kd) tjänstgörande ersättare § 4 
Övriga närvarande  
 ersättare Lennart Rydén (s)  
  Inge Elmström (s) 
  Lennart Johannisson (m) 
  Jan Spjuth (kd) §§ 1-3, 5-9 
   
 tjänstemän förvaltningschef  Lars Larsson   
  ekonom  Ewa Bellwaldius  
 sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Inge-Britt Elfner 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 1-9 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Annelie Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Inge-Britt Elfner 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den    februari 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 



  30 januari 2002   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2001-12-18 och 2002-01-17. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2001. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Dnr  
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 2 
Information om pågående arbete med bokslut 2001 
 
Lars Larsson informerar om pågående arbete med bokslut 2001. Det ekonomiska 
bokslutet skall vara klart till den 4.2 och hela bokslutet skall vara klart den 15.2. 
 
En komplett analys och verksamhetsberättelse kommer att lämnas till 
arbetsutskottet den 13/2. 
 
Ewa Bellwaldius informerar att förvaltningen väntar på kompensationer från 
kommunledningsförvaltningen för löneökningarna och semesterlöneskulden. 
Bokslut 2001 visar på ett positivt resultat. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 

§ 3 
Förslag till internbudget för år 2002 
 
Förslag till internbudget har upprättats utifrån de principer som äldrenämnden 
godkände 2001-12-19. Kompensationerna för löner avseende åren 2001 resp 2002 
är fortfarande preliminära. Tekniska justeringar kan bli aktuella. 
 
Förslaget utgår ifrån fullmäktiges beslut om utökad ram fr o m 2002 om 14 Mkr 
varav huvudparten åtgår att täcka upp bortfall av engångsanslag 2001 (12,2 Mkr), 
samt tidigare fattade beslut beträffande om- och tillbyggnad av särskilt boende. 
Särskilda medel för arbetskläder om 700 tkr kommer att fördelas så snart riktlinjer 
för användning plus upphandling gjorts.  

  
Förvaltningen föreslår åtta åtgärdspunkter för att internbudgeten skall vara i 
balans. 
 
Annelie Svensson yrkar ändring av punkterna 6 och 7. Punkterna kommer av 
förvaltningen att skrivas om och sändas ut tillsammans med protokollet. 
 
Kent Lewén yrkar bifall till förvaltningens förslag med Annelie Svenssons 
ändringsyrkande. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett dokument vari äldrenämnden föreslås 
hemställa hos kommunstyrelsen om förhandsbesked  av utökad ram för 
äldrenämnden med anledning av statsbidrag för sysselsättning som regeringen 
aviserat skall behandlas under vårriksdagen. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagen internbudget inklusive upprättade 8 punkter, med gjorda 
ändringar, för  åtgärder och uppdrag, 
 
att delegera till förvaltningen att göra tekniska justeringar vid behov, samt 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om förhandsbesked av utökad ram för 
äldrenämnden med anledning av förväntade statsbidrag för sysselsättning. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0283.108 
 
 

 
 
 
 
 
 
§ 4 
Förslag till svar på skrivelse från enskild 
 
Äldrenämnden har erhållit en skrivelse från enskild ang händelser som inträffat på 
ett servicehus.  
 
En utredning har gjorts ang de aktuella händelserna. 
 
Förvaltningschefen har upprättat ett förslag till svarsskrivelse. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat svar på skrivelsen. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kent Lewén anmäler jäv i ärendet och lämnar lokalen under beredning och beslut 
av ärendet. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0312.753 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
Carlskrona Gamlegård  

 
 
 
§ 5 
Ansökan om utökat stöd till Carlskrona Gamlegård 
 
En ansökan från Carlskrona Gamlegård om utökat stöd har inkommit. Carlskrona 
Gamlegård bedriver en viktig och bra verksamhet helt i linje med Äldrenämndens 
mål och riktlinjer. Bland annat så erhöll de andra pris i Äldrenämndens kvalitets- 
tävling 2001. 
 
Bidraget som erhållits tidigare har varit 60 tkr per år (5 tkr per månad). 
 
I samråd med äldrenämndens ordförande har äldreförvaltningen upprättat ett 
förslag till beslut. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att Carlskrona Gamlegård får ett årligt bidrag med 120 tkr att gälla fr o m 
verksamhetsåret 2002, 
 
att bidraget betalas ut halvårsvis i förskott,  
 
att bidraget betalas ut då verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2001 
inkommit till Äldreförvaltningen, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen, tillsammans med Carlskrona Gamlegård och 
Karlskronahem, till sammanträdet i juni ta fram förslag på avtal till fortsatt 
samarbete.  
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
 
§ 6 
Inrättande av projektanställning som Äldrekonsulent 
 
I nämndens förslag till budget för 2002 fanns upptaget att inrätta en tjänst som 
Äldrekonsulent som ett projekt under två år. Om projektet faller väl ut är 
ambitionen att funktionen skall permanentas. 
 
Förslaget finns inom ram då funktionen i huvudsak kommer att finansieras av 
särskilda medel för anhörigstöd. Förslaget ligger i linje med parlamentariska 
arbetsgruppens förslag. 
 
Äldrekonsulenten kommer att ha ett ansvar för anhörig- och föreningsfrågor. 
Tjänsten kommer att ha som inriktning att ta tillvara de äldres och anhörigas 
behov av stöd i olika former. Äldrekonsulenten kommer att vara sekreterare i 
Pensionärsrådet och delta i förvaltningens kvalitetsarbete, samt ansvara för 
övergripande planering vad avser kultur i vården. 
 
Tjänsten kommer att tillsättas snarast efter formellt beslut om inrättande.  
 
Funktionen skall utvärderas efter 18 månader, så att nämnden i god tid kan ta 
ställning till ev permanentning. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att under två år inrätta en tjänst som Äldrekonsulent,  
 
att projektet utvärderas efter 18 månader, samt 
 
att tjänsten finansieras av särskilda statsbidrag för anhörigvård. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet 
Än:s 1:e v ordf 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
§ 7 
Val av ordförande i  Kommunala pensionärsrådet efter Björn Fries 
 
Verner Ludvigsson föreslår Annelie Svensson som ordförande i Kommunala 
pensionärsrådet t o m 31 mars 2002. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att utse Annelie Svensson som ordförande i Kommunala pensionärsrådet t o m 31 
mars 2002. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
 

 
 
 
 
 

 
 
§ 8 

 Antal sökande till särskilt boende december 2001, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i december 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i 

december 74 personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 44 personer. 

 
 Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som 

väntat över 3 månader. 
 
 Fortsättningsvis kommer redovisningen att göras mer lättöverskådlig.  
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________ 
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§ 9 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 180 Ekonomisk rapportering 2002 för Karlskrona kommun. 
  
Kommunfullmäktige 
§ 179 Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för åren 2003-2004. 
§ 184 Måldokument för Agenda 21-arbetet i Karlskrona kommun – revidering. 
§ 185 Miljöplan för Karlskrona kommun. 
§ 186 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001. 
 
Arbetsmiljöverket 
Svar på inspektionsmeddelande. 
Uppföljning av svar på inspektionsmeddelande. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Ändringar i socialtjänstlagen. 
Tillsyn av äldreboendet Mölleberg i Karlskrona kommun. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2001-12-21   Mål nr 1105-01. 
  
Cirkulär 
2001:138 Underlag för beslut om delegering inom det sociala området och LSS-
området m m. 
2001:139 Socialtjänstlagen – en vägledning. 
2001:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg. 
 
Socialstyrelsen 
SOSFS 2001:16 (M) Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av 
läkemedel. 
SOSFS 2001:17 (M) Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) 
om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 
 
Meddelandeblad 
Nr 12/01 Försörjningsstöd – ny socialtjänstförordning 2002. 
 
Pensionärernas Samarbetskommitté 
Yttrande till Samhällsbyggnadsförvaltningen över Pottholmen. 
 
Protokoll 
Blekinge FoU-enhet 2001-12-07. 
Samverkansgruppen förhandling jml § 14 MBL 2001-11-13. 
Samverkansgruppen information § 19, 2001-11-20. 
Samverkansgruppen förhandling enligt MBL § 11, 2001-11-28. 
Samverkansgruppen, förhandlingsprotokoll, 2001-12-06.   
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Plats och tid Tegelhuset Palanderska gården 
 onsdagen den 27 februari 2002, kl 10.00-11.10 
 
Beslutande ordförande Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (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) §§ 10-17 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abrahamsson (c) 
  Verner Ludvigsson (s) tjänstgörande ersättare §§ 10-20 
  Christer Göstasson (s) tjänstgörande ersättare §§ 10-20 
  Ingegerd Qvist (s) tjänstgörande ersättare §§ 18-20 
Övriga närvarande  
 ersättare Ingegerd Qvist (s)  
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Lennart Rydén (s)  
  Inge Elmström (s) 
  Harry Svensson (m) 
  Lennart Johannisson (m) 
 tjänstemän förvaltningschef  Lars Larsson 
  utvecklingschef Eva Herbertsson   
  ekonom  Ewa Bellwaldius  
  IT-samordnare Inga-Lill Håkansson 
  handikappsekreterare Kajsa Samuelsson 
 sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Evy Andreasson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 10-20 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Annelie Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Evy Andreasson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den    mars 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 10 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-02-13. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari 2002. 
c) ansökan om bistånd enligt 4 kap § 1 Socialtjänstlagen om ekonomisk  
    ersättning för resa och uppehälle i samband med semesterresa. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ks 
Hn 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
§ 11 
Bokslut 2001 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning. Resultatet + 4,9 Mkr är 
säkerställt.  
 
Ett utförligare personalbokslut kommer att färdigställas i mars. 
 
Niclas Bremström, revisor KPMG, har informerat arbetsutskottet att ledamöterna i 
omsorgsnämnden ansvarar för bokslut 2001 tiden fram till delningen och ledamö-
terna i äldrenämnden har ansvaret efter delningen 1/4 2001. Äldrenämnden skall 
dock avlämna årsredovisning för hela året. 
 
De delar av verksamheten där delningen ännu ej är helt klarlagd behandlas av 
förvaltningsledningarna i de båda förvaltningarna. En avstämning med presidierna 
kommer att ske. 
 
Nyckeltalen behöver utvecklas vidare. En revidering av nyckeltalen, samt en ny 
jämförelse mellan korttidsboendena kommer att presenteras i mars.  
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna bokslutet för äldrenämndens verksamhet 2001. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ks 
Hn 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare § 12 

Förslag till reviderat avgiftssystem 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till regler för avgifter enligt Socialtjänstlagen 
för äldre- och funktionshindrade vari framgår samtliga regler och riktlinjer.  
 
Förslaget kan sammanfattas enligt följande: 
• Bibehållna grundprinciper i att efter aktuell inkomst fastställa ev  
      avgiftsutrymme och att avgift uttas i procent av faktiskt utrymme. 
• Införande av avgiftstak. 
• Övergång från fyra till tre nivåer av insatser. 
• Övergång till endast ett förbehållsbelopp i både eget och särskilt boende. 
• Höjt förbehållsbelopp. 
• Höjt tillägg av förbehåll för yngre funktionshindrade. 
• Specificering av tillägg resp avdrag på förbehållsbeloppet. 
• Begränsning av högsta godtagbara hyreskostnad har tagits bort. 
• Från 1.1.2003 övergång till att beakta faktiska ränteinkomster, samt 
• Att makars inkomst slås samman och delas endast om det är till fördel för den   
      enskilde. 
 
Samtliga förändringar, med undantag av beräkningen av ränteinkomster, föreslås 
träda i kraft 1.7.2002. 
 
Äldreförvaltningen kommer att komplettera materialet med en mening: Oskäliga 
kostnader för den enskilde får prövas från fall till fall. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat förslag till avgifter för äldre- och handikappomsorg enligt 
socialtjänstlagen, 
 
att förändringarna träder i kraft 1.7.2002, 
 
att förändringar som avser ränteinkomster träder i kraft 1.1.2003, samt 
 
att Äldrenämnden erhåller full täckning för reformen. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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Diariet Dnr  
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
IT-lotsarna 

 
 
 
§ 13 
Äldreförvaltningens IT-plan för 2002-2007 
 
Äldre- och Handikappförvaltningarna hade den 30 oktober 2001 ett gemensamt 
IT-seminarium med deltagare från olika yrkeskategorier samt IT-enheten. Syftet 
med seminariet var att ge en nulägesbeskrivning av förvaltningarnas IT, informera 
om kommunens IT-vision, samt ta reda på vad det fanns för tankar och idéer om 
IT i vår verksamhet. Det som arbetsgrupperna redovisade är en viktig del i arbetet 
att ta fram nya IT-planer för förvaltningarna. 
 
En IT-plan skall vara långsiktig och ett viktigt ledningsdokument som beskriver 
de mål och riktlinjer nämnderna har med sin IT-verksamhet. Förvaltningen 
upprättar sedan en kortsiktig handlingsplan med koppling till budget för 
respektive år. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till IT-plan. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till IT-plan, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta och genomföra en handlingsplan för 2002-
2003. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
Utb nämnden 
BUN 

 
 
§ 14 
Översyn av kostverksamheten i äldreförvaltningen 

 
Förvaltningen har sett det nödvändigt att göra en översyn av förvaltningens egen 
kostproduktion och dess kapacitet framöver. 
 
Äldreförvaltningen har gemensamt med kostfunktionen upprättat ett dokument där 
en ingående analys av verksamhetens behov och resursutnyttjande redovisas. 
 
Äldreförvaltningen har också i samband med internbudgetarbetet för 2002 fått i 
uppdrag att fortsätta att utreda möjligheter till kyld mat inom ett område. 
 
En arbetsgrupp har bildats tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden för att utröna samplanering för kostverksamheten och ta 
tillvara möjligheter till samverkan och ev överkapacitet. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att äldreförvaltningen får i uppdrag att i första hand lösa behov av utökning och 
förändringar i kostorganisationen tillsammans med berörda nämnder och 
förvaltningen inom Karlskrona kommun, 
 
att om inte matproduktion kan tillskapas inom kommunens egen verksamhet 
förbereda för upphandling av alternativ leverantör, 
 
att äldreförvaltningen återkommer till äldrenämnden och redovisar förslag till 
förändringar av kostproduktion med tillhörande ekonomiska kalkyler och 
konsekvensbeskrivningar, 
 
att uppdra till äldreförvaltningen att fortsätta utreda möjligheterna till att erbjuda 
kyld mat som ett komplement inom ett geografiskt område, samt 
 
att inte göra några ytterligare investeringar i Rosenborgs kök. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0227.004 
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
§ 15 
Gallrings- och bevarandeplaner för äldrenämndens handlingar 
 
Enligt gällande arkivreglemente skall varje facknämnd besluta om gallring av sina 
allmänna handlingar. 
 
För allmänna handlingar som finns hos flera nämnder fattar arkivmyndigheten 
gallringsbesluten. 
 
I den föreliggande gallrings- och bevarandeplanen finns äldrenämndens hela 
bestånd av allmänna handlingar upptagna, d v s både sådana handlingar som skall 
bevaras för framtida forskning och sådana som kan gallras efter viss tid.  
 
Gallrings- och bevarandeplanerna är upprättade i samarbete mellan 
kommunarkivet och äldreförvaltningen enligt riksarkivets råd och anvisningar om 
gallring och bevarande av kommunala handlingar. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att anta gallrings- och bevarandeplaner för nämndens handlingar. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
§ 16 
Äldrenämndens investeringsplan för 2002 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder ska återkomma med 
investeringsplaner per objekt för godkännande, innan de i budgeten angivna 
investeringsramarna får ianspråktas. 
 
Äldrenämnden har erhållit en reducerad budgetram för investeringar avseende 
budget 2002, jämfört med det som äskades.  
 
Förvaltningen har gjort ett nytt förslag utifrån de 4 Mkr som erhållits 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 
äldrenämnden för 2002, 
 
att begära investeringstillstånd hos kommunfullmäktige för att starta upp 
Vedebylund II, samt 
 
att begära investeringstillstånd hos kommunstyrelsen för utbyte av datorer. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 

 
 
 
 
 

  § 17 
 Antal sökande till särskilt boende januari 2002, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i januari 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i januari 

79 personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 43 personer. 

 
 Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som 

väntat över 3 månader. 
 
 Äldrenämnden önskar till nästa sammanträde få redovisning på hur många som är 

biståndsbedömda och vistas på korttidsboende i väntan på plats i särskilt boende. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0026.736 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 
 
 

§ 18 
Förslag till start av verksamhet vid Vedebylund II 
 
Äldrenämndens AU uppdrog 2002-02-13 till förvaltningen se över planeringen för 
starten av verksamheten med inriktning mot att senarelägga överflyttningen av 
befintlig verksamhet till efter sommaren. 
 
Enligt ursprunglig planering i äldrenämndens om- och tillbyggnadsprogram för 
särkilt boende skall Vedebylund II startas upp i maj 2002.  
 
Därefter har förvaltningen föreslagit att den utökade delen av verksamheten startar 
1 september, eftersom det är olämpligt att starta helt ny verksamhet före 
sommaren p g a kommande semestrar. Dessutom måste beslut om ytterligare 
budgetmedel för hösten 2002 avvaktas. 
 
Förvaltningen har tagit fram konsekvenserna av att avvakta till augusti/september 
med inflyttning av befintlig verksamhet. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att uppdra åt förvaltningen att senarelägga flyttningen av gruppboenden till 
Vedebylund II till mitten av augusti (preliminärt 2002-08-19). 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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§ 19 
Information om Handikappolitiska programmet 
 
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare, informerar om kommunens 
handikappolitiska program. 
 
Kommunen skall aktivt öka medvetenheten om människor med funktions-
nedsättning, deras rättigheter, behov och möjligheter. 
 
Kommunen skall eftersträva att alla får det stöd och den service de behöver för att 
bli mer oberoende i det dagliga livet. 
 
I alla viktiga policysammanhang och övergripande planering skall handikapp-
aspekterna beaktas. 
 
All personal som arbetar med frågor som berör människor med funktionshinder 
ska erbjudas lämplig utbildning. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 20 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 8 Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik administration. 
  
Kommunfullmäktige 
§ 4 Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik administration. 
  
Landstinget Blekinge 
Vårdens svåra val. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 27 mars 2002, kl 10.00-11.30 
 
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) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Lennart Johannisson (m) tjänstgörande ersättare §§ 21-29 
  Jan Spjuth (kd) tjänstgörande ersättare §§ 21-29 
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) 10.05-10.55 
   Camilla Persson (v) 
  tjänstemän förvaltningschef  Lars Larsson 
   ekonom  Ewa Bellwaldius  
   personalsekreterare, Henrik Sundihn 
   personalsekreterare, Petra Nord 
   äldrekonsulent, Marika Persson 
   projektledare Läsrörelsen, Tina Lindemalm 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Bengt Lindskog 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 21-29 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Björn Fries 

Justerare  ___________________ 
 Bengt Lindskog 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den    april 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 21 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-02-27 och 2002-03-13. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari 2002. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ks 
Ledn gr § 22 
Pers sekr Budgetuppföljning per den 28 februari 2002 
Ekonomer 
Utredare Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa en avvikelse från budget år 2002 

med – 6,0 Mkr. Efter två månader är avvikelsen – 3,1 Mkr, men i detta ingår 
ankomstregistrerat med 2,1 Mkr.  
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten, 
dels ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Det är förvaltningens 
avsikt att dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksamheten, men med 
tanke på trycket i verksamheten vill förvaltningen ändå uppmärksamma 
besparings-kravet som ett observandum. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 28 februari 2002, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett samlat förslag på äskande om 
kompletteringsbudget. 
 
Efter överläggningar med kommunledningen och kommunledningsförvaltningen 
föreslår äldreförvaltningen äldrenämnden att 2:a att-satsen utgår och ersätts med  
 
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till balansering av äldrenämndens 
budget för år 2002. 
 
Annelie Svensson yrkar bifall till arbetsutskottets 1:a att-sats, samt förvaltningens 
förslag på ny att-sats. 
 
Kent Lewén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Annelie Svenssons förslag mot Kent Lewén 
yrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Annelie Svenssons förslag. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 28 februari 2002, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till balansering av äldrenämndens 
budget för år 2002. 
 
Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Birgitta Ståhl, Inge-Britt Elfner, Evy Andreasson, 
Lennart Johannisson, Jan Spjuth reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Diariet   Dnr 2002.0008.210 
Ks 
Ledn gr § 23 
Pers sekr Besvarande av motion ang äldreboende på Hästö 
Ekonomer 
Utredare Mats Lindbom (c), har i kommunfullmäktige motionerat om att berörda nämnder 

undersöker möjligheten att etablera ett äldreboende på Hästö. Motionen har 
remitterats till Äldrenämnden för yttrande senast 02-04-30. 
 
Motionären pekar på behovet av utbyggnad av äldreboende inom Karlskrona – 
Lyckeby-området. Då varvsverksamheten nu är avvecklad på Hästö finns inte 
längre skäl till att ha en skyddszon mellan varvsverksamhet och 
bostadsbebyggelse. 
Marken är kommunal och motionären vill att berörda nämnder undersöker 
möjligheten att etablera ett äldreboende och inleda nödvändig detaljplaneändring. 
 
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 
områden för flerbostadshus planeras. 
Generellt sett har Äldrenämnden ett om- och utbyggnadsprogram. Behov härut-
över föreligger ej på kort sikt. Sedan tidigare har vissa objekt blivit försenade. Att 
i detta läge väga in än fler alternativ innebär en risk att processen ytterligare 
försenas. 
 
Att etablera ett äldreboende på södra delen av Hästö bedöms mindre lämpligt. 
Hela ön är 30-zon och ett äldreboende hade inneburit ökade transporter av främst 
tung trafik. Dessa transporter hade gått förbi både skola och förskola. 

 
Arbetsutskottet föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motion om byggande av särskilt boende för äldre på Hästö. 
 
Kent Lewén m fl yrkar bifall till motionen. 
 
Annelie Svensson m fl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kent Lewén 
bifallsyrkande till motionen och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbets-
utskottets förslag. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att avslå motion om byggande av särskilt boende för äldre på Hästö. 
 
Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Inge-Britt Elfner, Evy Andreasson, Lennart 
Johannisson, Jan Spjuth reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Diariet  Dnr 2001.0299.042 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 24 
Verksamhetens årsberättelser 
 
Verksamhetsberättelser från verksamheten har skickats ut till ledamöterna för 
kännedom. 
 
Frågor ang friskvård uppkommer. Information ang friskvård kommer att lämnas 
vid nästa sammanträde. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer § 25 
Utredare Åldrandet i Blekinge 
Åldrandet i  
Blekinge Forskningsprojektet Åldrandet i Blekinge ingår som en del i det nationella 

projektet Swedish National Study on Care ang Aging (SNAC). 
 
Deltagare i projektet i Blekinge är Sölvesborgs och Karlskronas kommuner, samt 
primärvårdens basenheter i dessa kommuner. Studien startade år 2001. 
Delfinansie-ring av projektet sker via anslag från Socialdepartementet. För 
Blekinges del är detta anslag 3 miljoner kronor per år och ges under förutsättning 
att berörda kommuner och Landstinget ställer upp med motsvarande medel. För 
Karlskronas del innebär detta 1,0 miljoner kronor/år. Kommunens verkliga 
kostnader för projektet under 2001 var ca 350.000 kronor. Kommunen har tidigare 
förbundit sig medverka i projektet under åren 2001-2002. 
 
En skrivelse har inkommit från professor Bo Hagberg, vetenskaplig ledare för 
projekt Åldrandet i Blekinge, med en begäran om en avsiktsförklaring från 
kommunen vad gäller medverkan i projektet under åren 2003-2005. Socialde-
partementet har utlovat en fortsatt oförändrad finansiering av SNAC-projektet 
under åren 2003-2005 under förutsättning att landsting och kommuner också 
bidrar med motsvarande resurser. 
 
Enligt äldreförvaltningens bedömning kan projektet ha ett potentiellt stort värde 
långsiktigt. Projektet är intressant för alla kommuner och landsting och följs 
därför med stort intresse även av statliga myndigheter, kommun- och 
landstingsförbunden m fl. 
 
Äldreförvaltningen anser att finansieringen av projektet bör ske helt med statliga 
eller andra externa medel och inte av enskilda kommuner och landsting som 
medverkar. Kommuner som deltar bör få sina merkostnader täckta via statens 
finansiering. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att delta i projektet Åldrandet i Blekinge endast under förutsättning att 
kommunens merkostnader för medverkan i projektet finansieras med statliga eller 
andra externa medel. 
 
Äldrenämndens ledamöter önskar information innan medverkan i projektet 
eventuellt avbryts. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 

 
 
 

   
 
  § 26 
 Antal sökande till särskilt boende februari 2002, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i februari 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 

februari 81 personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 45 personer. 

 
 Önskemål framfördes att berörda tjänstemän vid myndighetskontoret medverkar 

vid äldrenämndens nästa sammanträde och svarar på frågor ang kön till särskilt 
boende. Informationen kommer att ges efter den offentliga delen av 
sammanträdet. 

 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________ 
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§ 27 
Information ang Litteratur i vården – ett projekt inom Läsrörelsen 
 
Tina Lindemalm, projektledare Läsrörelsen och Marika Persson, äldrekonsulent 
äldreförvaltningen informerar om det pilotprojekt som pågår inom Äldreomsorgen 
i Karlskrona kommun. 
 
Pilotprojektet har två syften: 
 
1. Att vårdbiträden inom äldreomsorgen skall synliggöra och stärka professionen 

genom att hitta ett gemensamt språk för att beskriva sitt omsorgsarbete. Detta 
sker genom skönlitteratur och reflekterande samtal. 

 
2. Att samma vårdbiträden tillsammans med sina brukare skall starta Läshus som 

utgår ifrån de äldres tankar och reflektioner med hjälp av litteratur och aktivt 
lyssnande. 

 
Projektet är indelat i tre steg, varav de två första är avslutade och det tredje just 
har startat. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 28 
MEDDELANDEN 
 
Brev 
PRO Rödeby, ang äldrebostäder. 
 
Protokoll 
Kommunala pensionärsrådet 2002-03-04. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-01-22. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-02-19. 
Blekinge FoU-enhet 2002-02-08. 

  
___________________ 
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§ 29 
Avtackning Björn Fries 
 
Ordförande Björn Fries tackar nämndens ledamöter för det år han varit ordförande 
i nämnden.  
 
Annelie Svensson, 1:e vice ordförande, tackar Björn Fries för tiden i 
äldrenämnden och önskar honom lycka till i det nya arbetet. 
 
Kent Lewén, 2:e vice ordförande, tackar Björn Fries för gott samarbete i 
äldrenämnden och önskar lycka till i fortsättningen. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd den 27 mars 2002-03-20 
 

§ 21 Delegeringsbeslut 

§ 22 Budgetuppföljning per den 28 februari 2002 

§ 23 Besvarande av motion ang äldreboende på Hästö 

§ 24 Verksamhetens årsberättelser 

§ 25 Åldrandet i Blekinge 

§ 26 Antal sökande till särskilt boende februari 2002, samt fördelade resurser 

§ 27 Information ang Kultur i vården 

§ 28 MEDDELANDEN 

§ 29 Avtackning Björn Fries 
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Plats och tid Tegelhuset Palanderska gården 
 onsdagen den 24 april 2002, kl 10.00- 
 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Ingela Abramsson (c) 
  Verner Ludvigsson (s) tjänstgörande ersättare §§ 30-44 
  Harry R:son Svensson (m) tjänstg ers §§ 30-42,  kl 10.00-12.00 
  Jan Spjuth (kd) tjänstgörande ersättare §§ 30-44 
Övriga närvarande  ersättare Christer Göstasson (s)  
   Ingegerd Qvist (s) 
   Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s) kl 10.00-12.00 
   Lennart Johannisson (m) 
   Camilla Persson (v) 
  tjänstemän förvaltningschef  Lars Larsson 
   planeringschef Lars-Åke Nordin 
   ekonom  Ewa Bellwaldius  
   personalsekreterare Susanne Nordin 
   myndighetschef Carina Thörnqvist 
   biståndshandläggare Ywonne Perzon 
   pådrivare i hälsofrämjande Mia Eriksdotter 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Ingela Abramsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 30-44 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Ingela Abramsson 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     april 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 



  24 april 2002   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 30 
Val till äldrenämndens arbetsutskott efter Björn Fries 
a) ledamot 
b) ordförande 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att utse Åke Svensson som ledamot och tillika ordförande i äldrenämndens AU. 
 
___________________ 
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§ 31 
Val av ordförande i Kommunala pensionärsrådet  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att utse Åke Svensson som ordförande i Kommunala pensionärsrådet. 

     
  ___________________ 
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§ 32 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-04-10. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2002. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ks 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 
  § 33 
  Delårsbokslut per den 31 mars 2002 
  
  Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa en avvikelse från budget år 2002 

med – 8,5 Mkr. Efter tre månader är avvikelsen – 3,1 Mkr, men i detta ingår 
ankomstregistrerat med 2,3 Mkr.  
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Det är förvaltningens 
avsikt att dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksamheten, men med 
tanke på trycket i verksamheten vill förvaltningen ändå uppmärksamma 
besparings-kravet som ett observandum. 
 
Eftersom redan generella besparingskrav ligger utlagda enligt ovan kan förvalt-
ningen idag inte se att det är möjligt att lägga ut ännu större generella besparings-
krav utan att äventyra såväl arbetsmiljö som kvalitet. Förvaltningen anser att 
kommunfullmäktige bör informeras om detta och att en begäran om komplette-
ringsbudget görs. 
 
Utöver ovanstående vill förvaltningen uppmärksamma att det även finns andra 
skäl att förstärka upp äldrenämndens budget. Detta med tanke på satsningar som 
behöver göras för att minska sjukfrånvaron, bl a genom förstärkningar när det 
gäller antalet arbetsledare. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad budgetuppföljning, samt 
 
att föreslå nämnden hemställa hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 
8,5 Mkr för 2002 i enlighet med Förslag till balansering av äldrenämndens 
budget 2002. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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   Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 34 
Förslag till balansering av äldrenämndens budget 2002 
 
Av budgetprognos framgår att nämnden riskerar ett negativt utfall om ca 6 Mkr. 
Därutöver saknas 2,5 Mkr att starta upp Vedebylund 2 i september som ett 
tillskott om ca 20 platser. 
 
Förvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram ett samlat förslag för att uppnå 
balans i ekonomin, vilket också gjorts. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att Vedebylund 2 starta den 1.9 enligt planering som innebär en utökning om ca 
20 platser, samt 
 
att fortsätta genomförandet av tidigare beslutade åtgärder för budgetanpassning 
om 4 Mkr. 
 
Härutöver föreslås äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att begära ramutökning om 8,5 Mkr för år 2002 för att ej riskera en sänkning av 
mål och kvalitet i verksamheten. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0080.212 
Samh byggn förv § 35 

Yttrande över karlskrona.se – förslag till översiktsplan för Karlskrona 
kommun 
 
Förslaget till översiktsplan för Karlskrona kommun anger strategier för de 
närmaste 20 åren och syftar bl a till att möta behov av bostads- och verksamhets-
områden, servicefunktioner samt infrastruktursatsningar. Med sitt långa tidsper-
spektiv blir översiktsplanen en naturlig arena för en allmän diskussion om 
kommunens framtid. Visioner och förslag rörande kommunens utveckling kan 
offentliggöras, debatteras och ges en politisk förankring. Översiktsplanen är också 
ett instrument för dialog med staten om allmänna intressen och riksintressen. 
 
Planen har tidigare varit föremål för samråd. Yttrande över planförslaget skall 
avges senast 30 april 2002. 
Äldreförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. 
Äldrenämnden har inget 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 plane-
ringshorisont som är 20 år. Efter hand som de stora åldersklasserna från 1940-talet 
når höga åldrar kommer behovet av äldrebostäder att öka trots inriktningen att i 
första hand stödja ordinärt boende. Detta måste beaktas i planeringen på ett tydligt 
sätt, eftersom tillgängliga objekt på Trossö och intilliggande stadsdelar är 
begränsade. 
 
För att undvika begreppsförvirring om äldreboende, är det viktigt att följande för-
tydligande 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 
områden för flerbostadshus planeras. 
 
Skrivningen på sidan 55 i planförslaget kräver två förtydliganden. Vad avser 
behovet av ersättningsboende bör detta kompletteras med eller i dess 
upptagnings-område. Det är inte säkert att nybyggnation bäst sker där aktuellt 
boende är beläg-et. Vad avser Rödeby kan en etablering i de norra 
kommundelarna inte uteslutas. 
För att ekonomiskt försvara driften av ett särskilt boende måste en viss volym 
uppnås. Detta innebär att nämnden ej kan etablera små enheter av särskilt boende 
runt om i kommunen. Behovet av lättillgängliga lägenheter är dock viktigt. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat yttrande. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2002.0130.214 
Samhällsb förv 

 
 
 
 
 
 
 

  § 36 
Yttrande över detaljplaneprogram för Fryshuset, Saltö, Karlskrona 
kommun, Blekinge län 
 
Planprogrammet har översänts för samråd. Yttrande skall avlämnas senast den 6 
maj 2002. 
 
Bakgrund och syfte 
 
JM AB har för avsikt att förvärva Fryshuset på Saltö, för att där istället uppföra ca 
100 lägenheter i 7 punkthus. 
 
Området måste detaljplaneläggas innan bebyggelse för ett nytt användningssätt 
kan ske. Programmet är ett inledande arbete i denna process. I ett uppföljande 
skede avses en detaljplan att upprättas. 
 
Äldrenämnden förutsätter en god allmän tillgänglighet i området och att boendet 
utformas på ett sätt som ger goda förutsättningar för ett kvarboende i eget boende. 
En särskild fråga som måste lösas är riskerna med ammoniak från närliggande 
isverk. 
 
Allmänt anser nämnden att det är viktigt att man skapar förutsättningar för och 
prövar intresset av seniorboenden (55+ etc) när områden för flerbostadshus 
planeras. 
 
Generellt sett har Äldrenämnden ett om- och utbyggnadsprogram. Behov 
härutöver föreligger ej på kort sikt (t o m 2004). Om projekteringen av 
planområdet drar ut på tiden önskar Äldrenämnden att man prövar behovet och 
möjligheten till att även etablera ett särskilt boende inom området. Detta behov 
kan kopplas till behov av ombyggnationer i det befintliga beståndet. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  yttra sig enligt ovan. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
 
 

Diariet  Dnr 
Ledn gr  
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Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 

 
 
§ 37 
Översyn av beredskapsplan för äldrenämndens verksamheter 
 
Förslag till beredskapsplan har upprättats. 
 
Lars-Åke Nordin gör en kort presentation av materialet och kompletteringar 
beträffande beredskap vid elavbrott. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen med godkännande till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 
 

§ 38 
Kompetensutveckling inom äldreförvaltningen 
  
Susanne Nordin informerar att förvaltningen årligen har behov av att nyrekrytera 
80-120 personer. Förvaltningen har tillsammans med Kommunal och kommun-
ledningsförvaltningen tittat på möjligheten till snabbare anställningar. Man tittar 
på kompetensfrågan där 230 är aktuella för förtida rekrytering. Av dessa saknar 
100 adekvat utbildning.  
 
Länsarbetsnämnden är beredd att upphandla en kurs för 70 vårdbiträden varav 30 
kan börja i höst. Ytterligare 30 kan börja utbildning våren 2003. Detta innebära 
inga nya kostnader för förvaltningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
  

 
 

 
§ 39 
Förslag om arbete med hälsofrämjande insatser inom äldreförvaltningen 
 
Mia Eriksdotter har av förvaltningen fått i uppdrag att ta fram förslag till 
projektplan för arbete med att förebygga ohälsa. Projektet går under namnet 
HÄLSOFRÄMJANDE 2002-2003. 
 
Mia Eriksdotter informerar om projektplanen och ger exempel på de aktiviteter 
som för närvarande är aktuella.  
 
Under vecka 18 påbörjas ett projekt i Jämjö-området, där alla anställda kommer 
att inbjudas för information och diskussion om vilka aktiviteter som är mest 
lämpliga för att förebygga ohälsa. 
 
Arbetsutskottet föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna projektplanen, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen utarbeta förslag till budget för projektet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Träffpunkt Strandgården 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 
§ 40 
Avtal om aktiviteter vid träffpunkt Strandgården 
 
Tidigare avtal har upphört. Omsorgsnämnden ville dels ej binda upp en helt ny 
nämnd och dels underlätta planeringen inför tänkt Seniorcentrum vid 
Strandgården. 
 
Planerad byggnation vid Pottholmen är försenad och med anledning av detta bör i 
stort sett nuvarande avtal förlängas. 
 
Äldreförvaltningen föreslår ett avtal om tre år. 
 
Strandgården utgör en viktig förebyggande resurs genom att erbjuda en menings-
full sysselsättning i gemenskap med andra. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till avtal om aktiviteter vid träffpunkt 
Strandgården. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0250.753 
PRO Tving 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 

§ 41 
Ang verksamheten i PRO Tvings hobby/snickerilokal 
 
Omsorgsnämnden i Karlskrona beslöt 1992-12-15, på förslag av Kommunala 
pensionärsrådet, att förening som bedriver social verksamhet kan efter prövning 
erhålla ersättning för utgifter i samband med åtagandet. Kontrakt skall upprättas. 
 
Avtal har upprättats mellan omsorgsnämnden och PRO Tving ang aktiviteter för 
äldre och handikappade i PRO:s hobby/snickeriverkstad i Tvings Folkets hus 
under perioderna 
1993-01-01 t o  m 1993-12-31 
1994-01-01 t o  m 1995-12-31 
1996-01-01 t o  m 1997-12-31 
1998-01-01 t o  m 1999-12-31 
2000-01-01 t o  m 2001-12-31 
 
PRO Tving har lämnat redogörelse för verksamheten för senaste avtalsperioden. 
 
Äldreförvaltningen föreslår att nytt avtal skall upprättas. 
 
Äldrenämnden AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att nytt avtal för perioden 2002-01-01—2003-12-31 upprättas. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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   Dnr 2002.0134.007 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 42 
Redovisning av revisionsrapport ang äldreförvaltningens styrning 

 
  Kommunens revisorer vill redovisa rapporten för nämnden men ärendet utgår p g 

av sjukdom. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 

 
 
 

   
 
  § 43 
 Antal sökande till särskilt boende mars 2002, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i mars 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i mars 71 

personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 43 personer. 

 
 Carina Thörnqvist och Ywonne Perzon från Myndighetskontoret informerar om 

kösituationen, varför en del väntat länge och vilka insatser som de äldre har 
istället.  

 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________ 
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§ 44 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 43 Arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2001. 
  
Kommunfullmäktige 
§ 19 Kommunala val. 
§ 25 Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001. 
§ 27 Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor. 
§ 33 Svar på motion om arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Karlskrona kommun i siffror – folkmängd 2001-12-31. 
  
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad Nr 4/02  
Den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken – uppföljning av statligt 
stimulansbidrag för anhörigstöd och fortbildning av arbetsledare/bistånds-
bedömare. 

  
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 april 2002 
 
§ 30  Val till äldrenämndens arbetsutskott efter Björn Fries 
 
§ 31  Val av ordförande i Kommunala pensionärsrådet 
 
§ 32  Delegeringsbeslut 
 
§ 33  Delårsbokslut per den 31 mars 2002 
 
§ 34  Förslag till balansering av äldrenämndens budget 2002 
 
§ 35  Yttrande över karlskrona.se – förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun 
 
§ 36  Yttrande över detaljplaneprogram för Fryshuset, Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge 

län 
 
§ 37  Översyn av beredskapsplan för äldrenämndens verksamheter 
 
§ 38  Kompetensutveckling inom äldreförvaltningen 
 
§ 39  Förslag om arbete med hälsofrämjande insatser inom äldreförvaltningen 
 
§ 40  Avtal om aktiviteter vid träffpunkt Strandgården 
 
§ 41  Ang verksamheten i PRO Tvings hobby/snickerilokal 
 
§ 42  Redovisning av revisionsrapport ang äldreförvaltningens styrning 
 
§ 43  Antal sökande till särskilt boende mars 2002, samt fördelade resurser 
 
§ 44  MEDDELANDEN 
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Plats och tid Tegelhuset Palanderska gården 
 onsdagen den 29 maj 2002, kl 10.00-12.30 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) tj §§ 45-50 kl 10.00-12.20 
 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) 
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Lennart Johannisson (m) tjg ersättare §§ 45-55 
  Verner Ludvigsson (s) tjg ersättare §§ 51-55 kl 12.20-12.30  
Övriga närvarande ersättare Verner Ludvigsson (s) kl 10.00-12.20 
  Christer Göstasson (s)  
   Ingegerd Qvist (s) 
   Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s) kl 10.00-12.20 
  Harry R:son Svensson (m) kl 10.45-11.15 
   Camilla Persson (v) 
   Jan Spjuth (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef  Lars Larsson 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   ekonom  Ewa Bellwaldius  
   distriktschef Eva Herbertsson 
  fastighetsförvaltare Martin Wallin 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Ingela Abramsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 45-55 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Ingela Abramsson 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       juni 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 45 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-04-23 och 2002-05-15. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret april 2002. 
c) yttrande över marknadsplan för BlekingeTrafiken AB 2003-2005. 
d) yttrande över detaljplaneprogram för kv Havfrun, Hector m fl  (Västerudd),    
    Karlskrona kommun, Blekinge län. 
e) svar på skrivelse ang nivåbedömning i särskilda boenden. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ks 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 

§ 46  
Delårsbokslut per den 30 april 2002 
 
Äldreförvaltningens verksamhet beräknas uppvisa ett nollresultat för år 2002, då 
hänsyn är tagen till föreslagen kompletteringsbudget. Efter fyra månader är 
avvikelsen – 4,3 Mkr, men i detta ingår ankomstregistrerat med 1,8 Mkr.  
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Det är förvaltningens 
avsikt att dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksamheten, men med 
tanke på trycket i verksamheten vill förvaltningen ändå uppmärksamma 
besparings-kravet som ett observandum. 
 
Förvaltningen vill uppmärksamma att det finns ytterligare skäl att förstärka upp 
äldrenämndens budget. Detta med tanke på satsningar som behöver göras för att 
minska sjukfrånvaron. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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 Dnr 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 47 
Information om direktiv och ramar inför budget 2003-2005 
 
Ewa Bellwaldius informerar att förvaltningen kommer att få en utökning av ram 
med 13,5 Mkr. 
 
Vid junisammanträdet kommer förvaltningens förslag till budget att presenteras. 
Beslut ang budget sker vid augustisammanträdet. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Kf  § 48 
Ledn gr Förslag om utbyggnad av särskilt boende för äldre 
Ekonomer 
Pers sekr Tidigare omsorgsnämnden har arbetat med ett av nämnden beslutat om- och  
Utredare utbyggnadsprogram där olika äldreboenden byggts om eller ersatts för att uppfylla 

kraven enligt nämndens program för vård-, boende- och livsmiljö. 
 
Under hösten 2001 fick äldrenämndens AU presenterat ett förslag till äldreboende 
vid Prästgårdstomten i Lyckeby. Representanter för NCC informerade bl a vid 
AU:s sammanträde i augusti. Rotelsamordnarna för samhällsplanering resp de 
mjuka förvaltningarna hade av kommunledningen fått i uppdrag att utreda alla 
alternativ som kunde vara möjliga för ett äldreboende på Trossö. 
Under senare delen av hösten presenterades de förslag som var tänkbara i form av 
ett skissförslag till ett äldreboende vid kv Adlersten, vilket presenteras av 
Karlskronahem AB vid AU:s sammanträde i maj 2002. 
 
Äldreförvaltningen har jämfört de olika alternativen utifrån olika aspekter och 
förordar att bygga äldrebostäder i kv Adlersten. 
 
Äldrenämndens AU beslutar föreslå äldrenämnden föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att godkänna utökning av äldrenämndens budgetram för utökning av särskilt 
boende med 5 mkr år 2004 och 10 mkr år 2005, samt 
 
att godkänna att kommunen tecknar hyresavtal 25 år om äldreboende i kv 
Adlersten i enlighet med föreliggande erbjudande från Karlskronahem AB. 
 
Äldrenämnden beslutar för egen del under förutsättning av 
kommunfullmäktiges medgivande om utökad budgetram enligt ovan 
 
att teckna överenskommelse med Karlskronahem AB om uppförande av 
äldreboende i kv Adlersten i enlighet med föreliggande erbjudande, 
 
att uppdra åt förvaltningen att upprätta en plan för förändringar av befintliga 
boenden inom Trossö och mellanstaden med anledning av ovanstående 
byggnation,  

 
att uppdra åt förvaltningen planera för kostproduktionen med anledning av 
ovanstående förändringar, 

 
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med alternativt förslag till användning 
av översta våningsplanet, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Karlskronahem planera utemiljön 
så att den bättre tillgodoser de äldres behov och även skapar ett mervärde för 
befintligt äldreboende i kvarteret.   forts. 
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Dnr 
§ 48 (forts) 
Förslag om utbyggnad av särskilt boende för äldre 
 
Kent Lewén yrkar bifall till arbetsutskottets 1:a att-sats, samt att äldrenämnden 
beslutar uppdra åt förvaltningen att slutförhandla med ägaren till fastigheten 
Beseboda 1:79 i syfte att få ett justerat beslutsförslag för byggande av äldreboende 
i Lyckeby, avslag på AU:s övriga att-satser. 
Sven-Otto Ullnér, Inge-Britt Elfner, Ingela Abramsson och Evy Andreasson yrkar 
bifall till Kent Lewéns yrkande. 
Bengt Lindskog och Annelie Svensson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om arbetsutskottets första 
att-sats. 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kent Lewéns 
yrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder arbetsutskottets förslag röstar JA. Den som biträder Kent Lewéns yrkande 
röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster, 7 NEJ-röster.  
JA röstade Åke Svensson, Annelie Svensson, Mats Crambé, Kerstin Johansson, 
Owe Peterson, Siv Brorsson, Siv Holmberg, Bengt Lindskog.  
NEJ röstade Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Inge-Britt Elfner, Claes Wallgren, 
Evy Andreasson, Ingela Abramsson, Lennart Johannisson. 
 
Äldrenämnden har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna utökning av äldrenämndens budgetram för utökning av särskilt 
boende med 5 mkr år 2004 och 10 mkr år 2005, samt 
att godkänna att kommunen tecknar hyresavtal 25 år om äldreboende i kv 
Adlersten i enlighet med föreliggande erbjudande från Karlskronahem AB. 
 
Äldrenämnden beslutar för egen del under förutsättning av kommun-
fullmäktiges medgivande om utökad budgetram enligt ovan 
att teckna överenskommelse med Karlskronahem AB om uppförande av 
äldreboende i kv Adlersten i enlighet med föreliggande erbjudande, 
att uppdra åt förvaltningen att upprätta en plan för förändringar av befintliga 
boenden inom Trossö och mellanstaden med anledning av ovanstående 
byggnation,  
att uppdra åt förvaltningen planera för kostproduktionen med anledning av 
ovanstående förändringar, 
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med alternativt förslag till användning 
av översta våningsplanet, samt 
att uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Karlskronahem planera utemiljön 
så att den bättre tillgodoser de äldres behov och även skapar ett mervärde för 
befintligt äldreboende i kvarteret. 
 
Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Inge-Britt Elfner, Claes Wallgren, Evy 
Andreasson, Ingela Abramsson, Lennart Johannisson reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  Bilaga 1 
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Diariet  Dnr 
Kled 

 
 
 
 
 
 
 
§ 49 
Årsredovisning donationsfonder 
 
Äldrenämnden har två fonder vars årsredovisningar skall lämnas till 
Länsstyrelsen. 
 
Karl Gustafssons fond, Elineberg 
Fondens avkastning skall användas för trivselbefrämjande åtgärder på Elineberg. 
 
Avkastningen används numera vartannat år till en större fest på Elineberg. 
 
Leopold Rubens sjukvårdsfond 
Fondens avkastning skall användas för inköp av medicin och för annan hjälp åt 
mindre bemedlade, sjuka personer, som är mantalsskrivna i Augerums och 
Flymens församlingar. 
 
Fonden har en särskild styrelse. 
 
Kontakt skall tas med styrelsen för Leopold Rubens sjukvårdsfond för diskussion 
om kriterierna för fondens användning. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättade årsredovisningar. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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§ 50 
Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen våren 2002 
 
Inger Andersson redovisar kvalitetsgruppens arbete med 
 
• Avvikelserapportering 
• Lex Sarah anmälan 
• Klagomål och Synpunkter 
• Insatsmätning Nattpatrullerna oktober 2001 
• Kvalitetssäkring av biståndsbeslut och verkställighet 
• Handlingsplan kvalitetsarbetet i äldreförvaltningen 
• Redovisning av avgiftshanteringens kvalitetskontroll 2001 

 
Vidare informerade Inger Andersson om resultatet av Kvalitetssäkring av 
biståndsbeslut i Karlskrona kommun som gjorts under februari 2002. 
 
Kent Lewén påtalar vikten av att klagomål som kommer till förtroendevalda sänds 
in till äldreförvaltningen för registrering och åtgärd. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
IT-samordnaren 
 
 
 

 
 
 
 
§ 51 
Förteckning över äldrenämndens samtliga register 
 
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. 
 
En kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som socialtjänsten som myndighet utför. 
 
Detta innebär att respektive nämnd och styrelse är personuppgiftsansvarig. 
 
I lagen ges möjlighet att utse personuppgiftsombud. Äldrenämnden beslöt den 21 
november 2001, att utse personuppgiftsombud. 
 
Personuppgiftsombudet fick i uppdrag att redovisa en förteckning av nämndens 
samtliga register. 
 
En förteckning har upprättats. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna redovisningen av upprättade register enligt förteckning. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Kf 
Ledngr 
Ekonomer 
Utredare 
Pers sekr 
 
 
 

§ 52 
Framställning om investeringsmedel för inköp av sängar för att ersätta 
inhyrning på Vedebylund och Furgården 
 
Investering krävs för att kunna dels genomföra besparing av redan inhyrda sängar, 
samt dels undvika ytterligare inhyrning till en sammanlagd kostnad på 298 tkr/år. 
Egeninvestering kostar ca 100 tkr/år. 
 
Eftersom äldrenämndens investeringsram för 2002 redan är ianspråktagen behöver 
en utökning med 714 tkr göras till äldrenämndens investeringsram för 2002. Detta 
för att ersättning av inhyrda sängar ska kunna genomföras. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att tilldela äldrenämnden ytterligare 714 tkr till investeringsmedel för år 2002 för 
föreslagna investeringar i sängar. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 

 
 
 

   
 
  § 53 
 Antal sökande till särskilt boende april 2002, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i april 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i april 64 

personer, inklusive 1 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 30 personer. 

 
 Äldrenämnden beslutar 

 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________ 
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§ 54 
Redovisning av revisionsrapport ang äldreförvaltningens styrning 
 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
 
Revisorerna kommer att redovisa revisionsrapporten vid ett förstärkt arbetsutskott 
den 12 juni. 
 
___________________ 
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§ 55 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 56 Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd. 
§ 70 Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsens tre rotlar. 
  
Kommunfullmäktige 
§ 47 Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd. 
§ 50 Ekonomisk reglering av förslag till nytt avgiftssystem för äldre personer och  
        funktionshindrade. 
§ 51 Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002. 
§ 52 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2002. 
 
Protokoll 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-03-19. 
 
Brev från pensionärsorganisationerna 
Ang Äldreboende på Trossö. 
Om äldreboendet – Med anledning av en nyhetsartikel i Sydöstran den 22 maj, sid 9. 
  
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 maj 2002 
 
§ 45 Delegeringsbeslut 
 
§ 46  Delårsbokslut per den 30 april 2002 
 
§ 47 Information om direktiv och ramar inför budget 2003-2005 
 
§ 48 Förslag om utbyggnad av särskilt boende för äldre 
 
§ 49 Årsredovisning donationsfonder 
 
§ 50 Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen våren 2002 
 
§ 51 Förteckning över äldrenämndens samtliga register 
  
§ 52 Framställning om investeringsmedel för inköp av sängar för att ersätta inhyrning på  
  Vedebylund och Furgården 
 
§ 53 Antal sökande till särskilt boende april 2002, samt fördelade resurser 
 
§ 54 Redovisning av revisionsrapport ang äldreförvaltningens styrning 
 
§ 55 MEDDELANDEN 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 26 juni 2002, kl 10.00-11.50 
Beslutande ordförande Åke Svensson (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) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Verner Ludvigsson (s) tjg kl 10.00-11.50 §§ 56-71 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
   Karl-Erik Olsson (s) kl 10.20-11.50 
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s)  
  Lennart Johannisson (m) 
   Jan Spjuth (kd) 
  tjänstemän planeringschef Lars-Åke Nordin 
   personalchef Susanne Nordin 
   ekonom  Ewa Bellwaldius  
   distriktschef Eva Herbertsson 
  personalsekreterare Henrik Sundihn 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Annelie Svensson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 56-71 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Annelie Svensson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       juni 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 56 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-06-12. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2002. 
c) yttrande över förslag till detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola). 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ks 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 

§ 57  
Delårsbokslut och budgetuppföljning per den 31 maj 2002 
 
Äldreförvaltningens verksamhet beräknas uppvisa ett nollresultat för år 2002, då 
hänsyn är tagen till beslutad kompletteringsbudget. Efter fem månader är 
avvikelsen – 1,4 Mkr, men i detta ingår ankomstregistrerat med 1,8 Mkr.  
 
Sjuklönerna för månadsanställda uppgår för perioden till 3,8 Mkr. Jämfört med 
samma period 2001 är det en minskning med 0,2 Mkr. Däremot när det gäller 
timanställda ökar sjuklönerna jämfört med samma period 2001. Resultatmässigt 
för de timanställda rör det sig om 54 tkr. 
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Det är förvaltningens 
avsikt att dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksamheten, men med 
tanke på trycket i verksamheten vill förvaltningen ändå uppmärksamma 
besparings-kravet som ett observandum. 
 
Förvaltningen vill uppmärksamma att det finns ytterligare skäl att förstärka upp 
äldrenämndens budget. Detta med tanke på satsningar i form av personalförstärk-
ningar som behöver göras för att minska sjukfrånvaron. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 
 

§ 58 
Förslag till riktlinjer för avslutad omvårdnadsjournal 
 
Riktlinjer för avslutad omvårdnadsjournal, papper: Bevaring – arkivering – 
gallring samt Dokumenthanteringsplan för kommunal hälso- och sjukvård. De 
upprättade dokumenten är tillägg till tidigare antagen gallringsplan. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättade riktlinjer för avslutad omvårdnadsjournal, papper, och 
Dokumenthanteringsplan för kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0161.229 
Hand förv 
Ledn gr § 59 
Pers sekr Yttrande över förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduktion 
Ekonomer 
Utredare Inom ramen för det handikappolitiska programmet har handikapp- och tekniska 

förvaltningen utarbetat ett förslag till en ökad basanpassning av lägenheter vid 
nyproduktion. Remisstiden går ut 2002-06-30. 
 
Tanken är att kommunfullmäktigen skall fastställa förslaget så att det gäller hela 
koncernen Karlskrona kommun. Härigenom ges en styrning vid byggnation av 
såväl lägenheter som lokaler. 
 
Det går ej att tvinga privata byggherrar om de uppfyller kraven enligt Plan- och 
bygglagen. Här kommer att genomföras informationskampanjer och resultatet är 
avhängigt hur väl Karlskronahem lyckas. 
 
Basanpassning innebär att man redan i planeringen och produktionen anpassar nya 
bostäder för människor med funktionshinder ett steg längre än vad gällande 
normer stipulerar (basanpassning uppfyller kraven för bostäder enligt Plan- och 
bygg-lagen). 
 
Basanpassning innebär en kvalitetshöjning till ingen eller ringa kostnad och gör 
bostäderna mer attraktiva för alla. 
 
I programmet föreslås också att när Karlskrona kommun uppför en ny eller bygger 
om en befintlig kommunal fastighet skall tillgängligheten vara minst motsvarande 
nivån i rekommendationerna. 
 
Äldrenämnden bejakar helt intentionen med föreliggande förslag och betonar 
vikten av att kunna bo kvar i invand miljö och bibehålla nätverk. Åtgärderna ger 
även förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för hemtjänstpersonal. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att tillstyrka upprättat förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduktion. 
 
Kent Lewén yrkar att första att-satsen komplettera med i princip, samt att 
kostnadsanalys görs före slutligt beslut i kommunfullmäktige. 
Annelie Svensson yrkar bifall till Kent Lewéns tilläggsyrkande. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att i princip tillstyrka upprättat förslag till basanpassning av lägenheter i 
nyproduktion, samt 
 
att kostnadsanalys görs före slutligt beslut i kommunfullmäktige. 
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Diariet  Dnr 1996.026.002 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 
 

§ 60 
Teckningsrätt 
 
Äldreförvaltningen behöver revidera förvaltningens teckningsrätt då en ny 
vikarierande ekonom anställts. 
 
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för 
äldrenämndens bank- och postgirokonton: 
 
Ewa Bellwaldius tills vidare 
Malin Jonasson tills vidare 
Helene Roslund tills vidare 
Fredrik Svensson vikariat t o m 2003-04-30 
Lars Larsson tills vidare 
Lars-Åke Nordin  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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Diariet  Dnr 
Ks 
Ledn gr § 61 
Pers sekr Förslag att pröva 3-3-modell samt en hemtjänstmodell inom Äldreförvalt- 
Ekonomer ningen Karlskrona kommun 
Utredare  

Äldreförvaltningen har mottagit tre skrivelser om att få starta försök med den så 
kallade 3-3-modellen. De arbetsplatser som anmält intresset är Fregatten, 
Mölleberg, samt Sollyckan/Erikshill. 
 
Modellen har prövats under en relativt kort period och i avgränsade former av 
Lindesbergs kommun, Kristinehamns kommun, samt Markaryd kommun. Ett 
flertal andra kommuner har nyligen startat likartade försök. 
 
De dokumenterade erfarenheter som presenteras från dessa kommuner är ännu så 
länge grundade på verksamhet inom traditionellt ålderdomshem, korttidsboende, 
dagverksamhet, rehabiliteringsboende (d v s verksamhet med en relativt jämn 
personalbemanning över dygnet). Försök inom hemtjänst har startats upp, men 
ännu inte utvärderats. 
 
Ett förslag till beslut med modell och dess ekonomiska konsekvenser för dels 
försöksverksamhet och dels i fullskala redovisas. Framkommer därvid att 
kostnaderna kommer att öka. 
 
Förslaget är att pröva 3-3-modellen inom två boenden hos några av de tre 
intressenter som anmält intresse. Därtill föreslås att förvaltningen prövar en metod 
som är anpassad för hemtjänst i en hemtjänstgrupp. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
att två boenden erbjuds att pröva 3-3-metoden enligt principmodell fastställd i 
lokalt kollektivavtal, 
att ett hemtjänstområde erbjuds att ta fram en egen metod och modell som är 
anpassad för hemtjänst utifrån samma förutsättningar som för de boenden som 
prövar 3-3-modellen, 
att ovanstående försök sker i projektform med start snarast efter erforderliga 
beslut och efter att lokalt kollektivavtal tecknats, 
att nämnden hemställer hos kommunledningsförvaltningen att förhandla om 
lokalt kollektivavtal utifrån ovanstående principmodell, 
att ekonomisk och kvalitetsmässig nulägesbeskrivning sker innan projektstart för 
att tjäna som avstämning vid utvärdering, 
att projektet löper till 2003-12-31. En ekonomisk och kvalitetsmässig utvärdering 
föreslås halvårsvis, 
att projektet kan avbrytas efter beslut av nämnd om vårdkvalitet försämras eller 
om ekonomiska förutsättningar överskrids, 
att nämndens beslut och utredning tillställs kommunstyrelsen enlig uppdrag, samt 
att nämnden avsätter en reserv för ändamålet under budgetåret 2002 med 450 tkr 
och för 2003 års budget med 1,3 Mkr.  forts. 
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  § 61 (forts) 
  Förslag att pröva 3-3-modell samt en hemtjänstmodell inom Äldreförvalt- 
  ningen Karlskrona kommun 

 
Annelie Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kent Lewén och den borgerliga gruppen är positiva till förslag om alternativa 
arbetsmodeller, men påpekar risken med att det efter projekttiden kommer att 
saknas pengar till en fortsättning. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att två boenden erbjuds att pröva 3-3-metoden enligt principmodell fastställd i 
lokalt kollektivavtal, 
 
att ett hemtjänstområde erbjuds att ta fram en egen metod och modell som är 
anpassad för hemtjänst utifrån samma förutsättningar som för de boenden som 
prövar 3-3-modellen, 
 
att ovanstående försök sker i projektform med start snarast efter erforderliga 
beslut och efter att lokalt kollektivavtal tecknats, 
 
att nämnden hemställer hos kommunledningsförvaltningen att förhandla om 
lokalt kollektivavtal utifrån ovanstående principmodell, 
 
att ekonomisk och kvalitetsmässig nulägesbeskrivning sker innan projektstart för 
att tjäna som avstämning vid utvärdering, 
 
att projektet löper till 2003-12-31. En ekonomisk och kvalitetsmässig utvärdering 
föreslås halvårsvis, 
 
att projektet kan avbrytas efter beslut av nämnd om vårdkvalitet försämras eller 
om ekonomiska förutsättningar överskrids, 
 
att nämndens beslut och utredning tillställs kommunstyrelsen enlig uppdrag, samt 
 
att nämnden avsätter en reserv för ändamålet under budgetåret 2002 med 450 tkr 
och för 2003 års budget med 1,3 Mkr. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 
 

§ 62 
Kompletterande information – allmänna villkor för trygghetslarm 
 
Tidigare omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen ha haft uttalade ej 
nedskrivna praxis vid hantering av trygghetslarm i förhållandet med den enskilde 
vårdtagaren. Med anledning av bl a inkomna klagomål genom äldreförvaltningens 
klagomålshan-tering har förvaltningen sett det angeläget att komplettera med 
skriftlig information till vårdtagare som har trygghetslarm. 
 
Rutiner internt finns väl dokumenterade och sammanställda i pärm – rutiner märkt 
trygghetslarm för att säkra kvalitén i trygghetslarmsverksamheten.  
 
För att säkerställa information till den enskilde vårdtagaren, som får beslut om 
trygghetslarm, har en kompletterande information tagits fram som avser allmänna 
villkor för trygghetslarm. 
 
Den framtagna skriftliga informationen skall överlämnas till vårdtagaren av 
biståndshandläggaren, som beslutat om trygghetslarm. 
 
Den enskilde får kompletterande muntlig information och en kortfattad informa-
tionsbroschyr lämnas, när larmet installeras. 
 
Informationen Allmänna villkor innehåller  
• Nyckelhantering. 
• Kostnader för larmanrop, automatiskt provlarm. 
• Återlämning och avdebitering av trygghetslarm. 
• Inför larminstallation. 
• Övrig allmän information för larmtagare. 
• Information personuppgiftslagen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad skriftlig information och kompletterande allmänna villkor 
för trygghetslarm. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
  



  26 juni 2002   10 

Diariet Dnr 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 
 
§ 63 
Äldreförvaltningens IT-handlingsplan för 2002-2003 
 
Äldrenämnden fastställde 2002-02-27 en mer långsiktig IT-plan för åren 2002-
2007. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att utarbeta och 
genomföra en kortsiktig handlingsplan för 2002-2003. 
 
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till en kortsiktig handlingsplan för 2002-
2003.  
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fastställa föreslagen handlingsplan för 2002, samt 
 
att handlingsplanen för 2003 avstäms efter fastställelse av budget för 2003. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 
§ 64 
Förslag till justering och komplettering av delegationsordning rörande 
bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
 
Den 1.7.2002 införs högkostnadsskydd (s k maxtaxa) för insatser enligt SoL. I 
samband härmed kommer också den enskilde att kunna överklaga samtliga 
avgiftsbeslut. Med anledning härav behöver delegationsordningen kompletteras. 
 
Härutöver föreslås två smärre justeringar då nu även Socialtjänstförordningen 
(SoF) är kapitelindelad, samt att enhetscheferna bytt namn till områdeschefer. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att anta upprättat förslag till justerad delegationsordning för bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) etc. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 
§ 65 
Redovisning av aktuellt behov av arbetsledning inom äldreförvaltningen 
(AU-uppdrag 2002-05-15) 
 
Äldrenämndens arbetsutskott uppdrog 2002-05-15 åt förvaltningen att göra en 
översyn av aktuellt behov av arbetsledning inom äldreförvaltningen med 
redovisning vid junisammanträdet. 
 
Förvaltningen har tillsammans med distriktscheferna gått igenom det mest 
omedelbara behovet av förstärkning för att göra situationen bättre både för 
arbetsledarna och för personalen, främst med inriktning mot att stärka arbets-
ledningen inom hemtjänsten. I flera fall är arbetsledarnas egen arbetsmiljö inte 
godtagbar, vilket kräver åtgärder från arbetsgivaren. 
 
Framkommer att förvaltningschefen måste vidta åtgärder av arbetsmiljöskäl enligt 
ovan. 
 
En ytterligare åtgärd bl a för att effektivisera och stärka ledningen är det förslag 
till organisation av resurspersonal som redovisas i ett särskilt ärende. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att ta rapporten med godkännande till protokollet, samt 
 
att beakta erforderliga arbetsmiljöåtgärder i budget 2003. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 

 
 
 

   
 
  § 66 
 Antal sökande till särskilt boende maj 2002, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i maj 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i maj 62 

personer, inklusive 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 30 personer. 

 
 Äldrenämndens presidie, förvaltningsledning och berörda 

pensionärsorganisationer ska efter sommaren träffas för en inledande diskussion 
om särskilda boenden i norra kommundelen. 

 
 Äldrenämnden beslutar 

 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________ 
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§ 67 
Information om kvalitetsbarometern 
 
Eva Herbertsson informerar om Kvalitetsbarometern ´02, som är brukarnas 
upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar 
och Karlskrona kommun. 
 
Undersökningen är genomförd i samarbete med Blekinge FoU-enhet. Det är en av 
de mest omfattande undersökningarna i landet kring äldres och anhörigas syn på 
omsorgens kvalitet. 
 
Karlskrona kommun har vid två tidigare tillfällen genomfört en liknande 
kvalitetsbarometer, -96 och –98. 
 
Jämfört med tidigare undersökningar upplevs kvalitén i hemtjänsten något sämre, 
medan kvalitén i särskilt boende får bättre värde. 
 
Totalt håller verksamheten en god kvalitet. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
 
___________________ 
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§ 68 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 73 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 
§ 77 Sammanställning av internkontrollrevisionerna 1997-2001 samt förslag  
        till uppföljning av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. 
§ 78 Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor. 
§ 91 Avtal om privat användning av tjänstemobiltelefon. 
  
Kommunfullmäktige 
§ 67 Karlskrona kommuns årsredovisning 2001. 
§ 68 Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarsfrihet för kommun- 
        styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
§ 69 Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning  
        februari 2002. 
   
Länsrätten i Blekinge län 
Mål nr 295-02 E Beslut 2002-05-24 
 
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2002:55, Hela-projektet, 300 miljoner kronor satsas för att minska 
deltidsarbetslösheten. 
 
Blekinge FoU-enhet 
FoU-nytt nr 1 2002. 
 
Protokoll 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-04-16. 
 
___________________ 
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§ 69 
Frågor ang korttidsboendet Gläntan och Ekliden 
 
Inge-Britt Elfner ställer frågan om varför ingen inbjudan gjorts till invigningen av 
Gläntan på Kungsmarken och varför Ekliden numera benämns gruppboende. 
 
Lars-Åke Nordin besvarar frågorna. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 70 
Arbetskläder 
 
Sven-Otto Ullnér vill ha svar på varför förvaltningen ännu ej upphandlat 
arbetskläder. 
 
Lars-Åke Nordin informerar att avtal ang arbetskläder gick ut årsskiftet 
2001/2002. 
 
En arbetsgrupp från förvaltningen med representanter från olika områden och 
yrkeskategorier tog fram anbudsunderlag under våren. Anbud har nu kommit in 
och en första genomgång pågår. 
 
Visning av kläder och utvärdering kommer att äga rum andra halvan av augusti. 
Därefter kommer avtal att skrivas. 
 
Information om detta har gått ut i Äldreförvaltningens personalblad ÄldEN. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 71 
Ändrad sammanträdestid 
 
Äldrenämndens sammanträde den 28/8 kommer att ändras till ett budget-AU. 
 
Äldrenämnden kommer att sammanträda den 4/9. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 juni 2002 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 4 september 2002, kl 10.00-12.45 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (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 Abramsson (c) 
  Verner Ludvigsson (s)  tjg ers 10.00-12.45 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
 Ingegerd Qvist (s) 
   Karl-Erik Olsson (s)  
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s)  
  Lennart Johannisson (m) 
   Jan Spjuth (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   planeringschef Lars-Åke Nordin 
   ekonom  Ewa Bellwaldius  
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson  
   äldrekonsulent Marika Persson 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Kent Lewén 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 72-83 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Kent Lewén 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       september 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 72 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-08-14 och 2002-08-28. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni och juli 2002. 
c) svar på skrivelse ang vattenskada. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 
§ 73 
FoU-enhetens rapport Anhörig 300 – Stöd till anhöriga eller andra 
närstående i Karlskrona 
 
Göran Holst, temaledare för äldreomsorg vid FoU-enheten, går igenom den slut-
rapport som gjorts ang Anhörig 300 – Stöd till anhöriga eller andra närstående i 
Karlskrona. 
 
Karlskrona kommun har ca 60 000 invånare. År 2001 i januari var ca 11 300 av 
dessa över 65 år vilket innebär 18,6 %. Projektbidraget baserat per invånare som 
är 65 år eller äldre innebar för Karlskronas del 712 981 kr per år under de tre åren. 
Karlskrona kommun har uppdragit åt Blekinge FoU-enhet att utvärdera projektet 
Stöd till anhöriga eller andra närstående. Projekt Anhörig 300 i Karlskrona 
startade i september 1999 och uppföljningen avser perioden fram till och med 
januari 2002, d v s ca 2 år och 3 månader. Former för utvärderingsarbetet diskute-
rades under november månad 2001 samtidigt som en inventering av befintligt 
underlag för uppdraget påbörjades. När slutavtalet för uppdraget undertecknades, i 
början av december, enades man om att eftersom uppdraget erhållits i projektets 
slutfas inskränker sig uppdraget till att under en tidsperiod av tre månader, 
utarbeta en verksamhets- och erfarenhetsinventering av projektet med en 
sammanställning av resultatet som inriktas på positiva respektive negativa 
erfarenheter. 
 
Projekt Anhörig 300 kan ses som en start på en verksamhet som kan utvecklas och 
ytterligare integreras i befintlig verksamhet. Det kräver att kommunen odlar ett 
fortsatt och utvecklat samarbete med frivilligorganisationer, andra vårdgivare, 
landsting, andra organisationer och företag. Samverkan med landstinget har haltat 
under projektet och här blir insatser nödvändiga för att på ett bra sätt kunna täcka 
in hela vårdkedjan. För att genomföra detta behövs insatser inom alla nivåer inom 
kommunens äldreförvaltning och att dessa samordnas. I en långsiktig planering av 
stöd till anhörigvårdare hör därför inrättande av en äldrekonsulent. Det framgår 
som viktigt med en sådan samordnande funktion, någon som är spindeln i nätet. 
Konsulenten bör, i likhet med projektledaren, ha en personlighet präglad av 
engagemang, ha lätt för att prata och ta kontakt samt vara positiv och öppen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 

 
§ 74  
Förslag till riktlinjer för anhöriganställningar 
 
Anhöriga gör mycket stora insatser för anförvanter med behov av service och 
omvårdnad. Utan dessa insatser skulle tryggheten bli sämre och framför allt 
samhällets kostnader betydligt större. 
 
I den nya Socialtjänstlagen har även en särskild paragraf förts in som 
inriktningsmål för anhörigstöd. Detta stöd inriktar sig på avlösning, korttidsvård 
m m så att den enskilde kan fortsätta att vara anhörig och inte i första hand 
vårdgivare. 
 
Kommunen har även drivit ett särskilt projekt för att utveckla stödet till anhöriga. 
 
I förhållande till tidigare riktlinjer har kravet på bostadsgemenskap tagits bort. 
 
Ett dokument har upprättats med förslag till ändring av riktlinjerna för 
anhöriganställning. 
 
Kent Lewén föreslår att texten på sid 2, 2:a styckets 2:a mening förtydligas till: 
Med kommunikationsproblem avses dels personer boende på öar utan broförbin-
delse och dels kommunikativt (ex dövblindhet, vissa språk och där vi saknar 
möjlighet att kommunicera med den enskilde) eller om andra särskilda skäl talar 
för en anställning. 
 
Arbetsutskottet är överens om att göra föreslagen ändring i texten. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta  
 
att fastställa upprättade riktlinjer för anhöriganställning med förtydligande. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2002.0186.734  
Kf 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

§ 75 
Besvarande av motion angående utbyggnad av platser för demensvården 
 
Bakgrund 
Centerpartiet har genom Holger Olsson motionerat om ”att det på varje ort där 
särskilda boenden finns eller planeras även skall finnas demens- och avlastnings-
platser”. 
 
Motionären pekar på vikten av att den drabbade kan få vistas och vårdas på sin 
hemort. Även för anhöriga är det viktigt med närheten för att underlätta besök. 
 
Beredning 
Nämnden bejakar närhetsprincipen såtillvida att enskilda med rätt till plats vid 
särskilt boende har rätt till ”inom geografiskt område och med rätt inriktning”. 
Detta är utöver lagen som endast ger rätten inom kommunen som helhet. 
 
Vid all om- och utbyggnad görs rent allmänt en bedömning om det finns behov av 
och underlag för att skapa speciella resurser för t ex dementa. Ex har Hammarby-
gården, Elineberg, Mogården m fl särskilda demensavdelningar. Gruppboenden 
för dementa med behandlingsinriktning finns, förutom i centralorten, i Jämjö, 
Nättraby, Rödeby och Lyckeby. 
 
Vad avser korttidsvård och avlastning för dementa finns nu särskilt en enhet för 
avlastning av anhöriga, Oasen, och en enhet för korttidsvård, Gläntan. Här har en 
viss centralisering gjorts för att ge en god verksamhet för dementa. Denna avväg-
ning har gjorts för att säkerställa verksamhetens behov av kunskap och handled-
ning för denna grupp. 
 
Härutöver finns också särskilda resurser för dagverksamhet. Utöver de två 
befintliga dagverksamheterna planeras ytterligare en dagverksamhet för främst 
östra kommundelen. Denna kommer att prövas i samband med budget 03.  
 
I samarbete med landstinget har kommunen också demenssköterskor som har en 
viktig roll för utredning och handledning. 
 
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att motionen skall anses besvarad. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr  
Ekonomer 
Utredare  
 § 76 
 Förslag till måldokument 
 
 Vid några tillfällen under hösten 2001 och i början av 2002 deltog äldrenämnden 

och dess arbetsutskott i en översyn av omsorgsnämndens tidigare beslutade 
måldokument. Diskussioner har parallellt genomförts i partigrupperna. 
 
Utifrån ovanstående har förvaltningen ställt samman ett förslag till dokument 
innehållande verksamhetsmål för äldrenämnden.  
 
Flera viktiga mål är beroende av vilka ekonomiska ramar som ställs till 
förfogande av kommunfullmäktige vid behandling av budget 2003-2005. Därför 
bör slutlig ställning till måldokumentet anstå till december-sammanträdet. 
 
Det är dock angeläget att dokumentet redan nu blir så väl förankrat i 
äldrenämnden att det kan användas som grund för diskussion och upprättande av 
lokala måldoku-ment ute i verksamheten. Därför bör nämnden godkänna 
dokumentet som grund för lokalt arbete. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna dokumentet som preliminärt måldokument att användas för dialog 
med personal och pensionärsföreträdare, samt som underlag för utarbetande av 
lokala måldokument ute i verksamheten, 
 
att uppdra åt förvaltningen att stämma av att mål och ekonomiska ramar 
harmonierar, samt 
 
att slutbehandla dokumentet vid äldrenämndens sammanträde i december 2002. 
 
Kent Lewén yrkar på sid 4, 3:e stycket att följande mening tillförs: Hela 
verksamhten skall bygga på valfrihet, mångfald och flexibilitet, samt att ordet 
valfrihet tillförs i ruta två sid 4. 
 
Annelie Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag, avslag på Kent Lewéns 
ändringsyrkande. 
 
Sven-Otto Ullnér yrkar på sid 11 ändring av texten till För att öka tryggheten för 
vårdtagaren och dennes anhöriga skall all personal vid myndighetskontoret och i 
konsultteamet kunna uppvisa tjänstelegitimation. I övrig verksamhet skall synlig 
namnbricka/tjänstelegitimation bäras.  
  forts. 
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§ 76 (forts) 
 Förslag till måldokument 

 
Annelie Svensson yrkar bifall till Sven-Otto Ullnérs förslag. 
 
Ingela Abramsson yrkar bifall till Kent Lewéns och Sven-Otto Ullnérs förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om Sven-Otto Ullnérs 
ändringsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns 1:a ändringsyrkande mot Annelie 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Annelie 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns 2:a ändringsyrkande mot Annelie 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Annelie 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna dokumentet, med gjord ändring enl Sven-Otto Ullnérs förslag, som 
preliminärt måldokument att användas för dialog med personal och 
pensionärsföre-trädare, samt som underlag för utarbetande av lokala måldokument 
ute i verksam-heten, 
 
att uppdra åt förvaltningen att stämma av att mål och ekonomiska ramar 
harmonierar, samt 
 
att slutbehandla dokumentet vid äldrenämndens sammanträde i december 2002. 
 
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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Diariet  Dnr  
Kf 
Ledn gr § 77 
Pers sekr Förslag till budget 2003-2005 
Ekonomer 
Utredare Förslaget till budget för 2003 är skrivet utifrån att äldrenämnden är i ekonomisk 

balans inför 2003. Om så inte är fallet måste samtliga satsningar skjutas framåt 
och startas först efter det konstaterats att det finns ekonomiskt utrymme för nya 
satsningar. 

 
  Ramtillskottet för 2003 är intecknat av helårseffekter och andra tidigare beslut. 
 
  En handlingsplan för att få ner sjuktalen måste ha högsta prioritet. Trots det 

ekonomiska läget måste satsningar göras. 
 
  Önskad sysselsättningsgrad, flexibel arbetstidsförläggning och personalförsörj-

ningen är också viktiga områden som förvaltningen måste prioritera. I förvalt-
ningen finns dessutom ett eftersatt behov av såväl, grundutbildning som 
fortbildning. 

 
  Införande av maxtaxa och höjt förbehållsbelopp innebär att en noggrann 

uppföljning måste ske vad avser dels faktiskt utfall av minskade intäkter och dels 
ökad efterfrågan. 

 
  Förslaget innehåller inte utrymme för volymutveckling förorsakad av maxtaxan. 

Uppföljning kommer att ske i vilken utsträckning behovet ökar p g a att många 
fler får lägre eller ingen avgift alls längre för omvårdnaden. Därför är det viktigt 
att äldrenämnden får möjlighet till överläggning om resursfrågan under året 
efterhand som sådana effekter framkommer. Till detta kommer att grundbudgeten 
inte innehåller utrymme för ytterligare vårdtyngdsökningar i särskilt boende.  

 
  Lars Larsson och Ewa Bellwaldius föredrar förvaltningens förslag till budget 

2003-2005. Därvid redovisas att förvaltningen lämnat förslag till balanseringar 
under rubriken Planerade förändringar inom ram. Dessa åtgärder krävs för att 
enligt budgetdirektiven lämna balanserat budgetförslag. Däri ingår åtgärder som 
kan påverka kvalitén negativt. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att godkänna upprättat förslag till budget för äldrenämnden åren 2003-2005. 
 

Kent Lewén presenterar den borgerliga gruppens budgetförslag om 16 att-satser. 
 Bilaga 2 
 
Åke Svensson yrkar i den borgerliga gruppens budgetförslag avslag på att-
satserna 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, bifall till att-satserna 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, samt 
bifall till förvaltningens förslag. forts. 
 
 

   



  4 september 2002   10 

§ 77 (forts) 
  Förslag till budget 2003-2005 

 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 1:a att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 2:a att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 3:e att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 6:e att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 7:e att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 9:e att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 10:e att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 15:e att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder den borgerliga gruppens förslag röstar JA. Den som biträder Åke 
Svenssons avslagsyrkande röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 8 NEJ-röster.  
JA röstade Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Birgitta Ståhl, Inge-Britt Elfner, Claes 
Wallgren, Evy Andreasson, Ingela Abramsson.  
NEJ röstade Åke Svensson, Annelie Svensson, Mats Crambé, Kerstin Johansson, 
Siv Brorsson, Siv Holmberg, Bengt Lindskog, Verner Ludvigsson. 
 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om förvaltningens förslag, 
samt att-satserna 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14 i den borgerliga gruppens förslag till 
budget. 
  forts. 
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§ 77 (forts) 
  Förslag till budget 2003-2005 

 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att hemställa hos kommunfullmäktige att bostadsanpassningen överförs till 
handikappnämnden, 
 
att i samband med nybyggnationer låta pröva, möjligheten att inrätta en 
hospice/palliativ verksamhet, 
 
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 i kommande utbyggnadsplaner för äldreboenden åter aktualisera projektet 
Kättilsmåla, 
 
att uppdra år förvaltningen att revidera utbyggnadsprogrammet i enlighet med vad 
som redovisats i detta förslag, 
 
att uppdra åt förvaltningen att föreslå hur en ökad decentralisering av hemtjänst-
lokalerna 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, samt 
 
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till budget för äldrenämnden åren 
2003-2005. 
 
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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Diariet  Dnr 
Ledn gr  
Pers sekr  
Ekonomer  
Utredare  

 
 
 
 
§ 78 
Ang sammanträdestider hösten 2002 och 2003 
 
Det har framkommit önskemål om att återgå till ordningen att ha sammanträde på 
eftermiddagar. Arbetsutskottet kl 13.30 och nämnden kl 14.00 med gruppmöte  
kl 13.00. 
 
Äldrenämndens sammanträden den 23/10 och 27/11 går att flytta till efter-
middagen. Den 25/9 är förslaget att tiden ligger kvar på förmiddagen eftersom 
lokalerna Freden och Tegelhuset inte är lediga. 
 
Sammanträdet som är inbokat den 18/12 ligger på samma dag som fullmäktiges 
budgetsammanträde (18-19/12). Förslag att vi flyttar äldrenämndens sammanträde 
till tisdagen den 17/12.  
 
Tiderna för arbetsutskottets sammanträden kommer fr o m oktober att flyttas till 
eftermiddagstid. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till sammanträdestider hösten 2002 och 2003. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 
 

§ 79 
Information om nya föreskrifter om anmälningsskyldighet enl Lex Maria och 
avvikelserapportering 
 
Inger Andersson informerar om de förändringar som skett ang anmälnings-
skyldighet enl Lex Maria och avvikelserapportering. 
 
Socialstyrelsens broschyr ang Lex Maria delas ut. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
§ 80 
Rapport om socialstyrelsens beslut betr ansökan om statsbidrag till projektet 
Åldrandet i Blekinge 
 
Äldrenämnden behandlade 2002-03-27 framställning om fortsatt deltagande i 
projektet 2003-2005. 
 
Äldrenämnden beslutade därvid 
 
att delta i projektet Åldrandet i Blekinge endast under förutsättning att 
kommunens merkostnader för medverkan i projektet finansieras med statliga eller 
andra externa medel. 
 
Därefter har äldreförvaltningen i samverkan med Blekinge FoU-enhet ansökt om 
medel för sitt arbete med utveckling av individuell longitudinell statistik inom 
äldreomsorgen i Karlskrona under en fortsatt tidsperiod om 2,5 år. Denna ansökan 
har avslagits av socialstyrelsen. 
 
I detta läge kan inte äldreförvaltningen i Karlskrona fortsätta sin medverkan i 
projektet fr o m 2003, såvida inte någon annan intressent är villig gå in och 
finansiera äldreförvaltningens merkostnader. 
 
Om äldreförvaltningen skall kunna medverka efter 2003 krävs ytterligare medel. 
Dessa medel ryms inte inom äldrenämndens budgetram. 
 
Äldreförvaltningen är liksom äldrenämnden intresserad av att studien fortsätter 
eftersom den nu börjar komma in i ett skede där den ger intressanta analyser och 
underlag för kommunens planering. 
 
Tillsammans med motsvarande projekt i Skåne, Stockholm m fl är studien av 
riksintresse för att utveckla bra planeringsunderlag för äldreomsorgen. Därför är 
det rimligt att staten eller andra mera rikstäckande organisationer finansierar de 
merkostnader som nu deltagande kommuner har.  
 
Karlskrona kommun har hittills bidragit med avsevärda resursinsatser under 2 år 
och kan inte fortsätta ligga kvar på den nivån utan extra stöd. 
 
Ovanstående har meddelats projektledaren. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 81 
Antal sökande till särskilt boende juni och juli 2002, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i juni och juli 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
juni 71 personer och i juli 63 personer, inklusive 2 sökande från annan kommun 
både i juni och juli. De som väntat mer än 3 månader är 33 personer i båda 
månaderna. 
 
Lars-Åke Nordin rapporterar preliminära siffror för augusti månad. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 82 
Information om hemtjänsten i Rödeby 
 
Lars Larsson informerar om situationen vid Rödeby hemtjänst. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
 
___________________ 
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§ 83 
MEDDELANDEN 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 83 Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB. 
§ 84 Delårsbokslut per den 30 april 2002. 
§ 85 Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och telefoni. 
§ 87 Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 2002-2010. 
   
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-08-21 Mål nr 576-02 
 
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2002:54, Aktuella hyresfrågor. 
Cirkulär 2002-58, Handbok för hälso- och sjukvård på nätet. 
   
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad nr 9/02, Vissa frågor om avgifter inom äldre- och handikapp-
omsorgen. 
Meddelandeblad nr 10/02, Socialtjänstens kontakter med International Social 
Service, ISS. 
 
BlekingeTrafiken 
Angående förslag till nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Karlskrona samt 
Pottholmsprojektets genomförande. 
 
Protokoll 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-05-22. 
Styrelsen för Blekinge FoU-enhet 2002-06-14. 
Förtroendenämnden Blekinge 2002-06-11. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 september 2002 
 
§ 84 Yttrande över handläggning av bostadsanpassningsbidrag 
 
§ 85 Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge 
 
§ 86 Avtal om genomförande av projekt vårdplanering och rehabiliterande synsätt 
 
§ 87 Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 
 
§ 88 Förslag till ombyggnad av af Klint 
 
§ 89 Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program för Karlskrona kommun 
 
§ 90 Information om förslag till förtida rekrytering externt 
  
§ 91 Information funktionen som äldrekonsulent 
 
§ 92 Antal sökande till särskilt boende augusti 2002, samt fördelade resurser 
 
§ 93 Delegeringsbeslut 
 
§ 94 MEDDELANDEN  
 
§ 95 BlekingeTrafiken – Kommentarer till sammanställning av synpunkter på färdtjänsten. 
 
___________________ 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 25 september 2002, kl 10.00-11.15 
Beslutande ordförande Åke Svensson (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) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Birgitta Ståhl (m) tjg 10.00-10.30, 10.45-11.15 §§ 84-87, 91-95 
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Verner Ludvigsson (s)  tjg ers 10.00-11.15 
  Harry R:son Svensson (m) tjg 10.00-11.15 
  Lennart Johannisson (m) tjg 10.30-10.45 §§ 88-90 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
 Ingegerd Qvist (s) 
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s)  
  Lennart Johannisson (m) 
   Jan Spjuth (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom  Ewa Bellwaldius  
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson  
   distriktschef Eva Herbertsson 
   äldrekonsulent Marika Persson 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Mats Crambé 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 84-95 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Mats Crambé 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       oktober 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet Dnr 2002.0240.001 
Ks 
Kled 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

§ 84 
Yttrande över handläggning av bostadsanpassningsbidrag 
 
Äldrenämnden har anmodats yttra sig över förslag att flytta ansvaret för 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag (BAB) från 
samhällsbyggnadsför-valtningen till handikappförvaltningen. Yttrande skall 
avlämnas senast  
2002-10-15. 
 
BAB är ett medel för att underlätta kvarboende i invand miljö. Insatserna omfattar 
ex dörrautomatik, borttagande av trösklar, ramper, duschkarbin istället för badkar 
m m. 
 
Fördelen med nuvarande handläggning är att man har en erfaren handläggare med 
bred kompetens, väl fungerande rutiner på förvaltningen samt samverkan med 
byggnadsinspektör för bygglov. Nackdelarna innebär fler handläggare/ingångar 
för den funktionshindrade och samverkan med medicinsk kompetens. 
 
Fördelarna att överföra ansvaret till handikappförvaltningen innebär en kontakt-
person/ingång för den funktionshindrade, medicinsk kompetens samt samverkan 
med övrig handläggning av särskilt boende m m. Nackdelarna innebär att man i 
nuläget saknar teknisk/juridisk kompetens, samt att det kan bli kostnadskrävande 
(med nuvarande lagstiftning LSS, LASS) ur specifikt kostnader för BAB. 
 
Eftersom Karlskrona kommun eftersträvar att enskilda i största utsträckning skall 
ha en ingång i kommunen föreslås att ansvaret för handläggningen av BAB 
överflyttas till handikappförvaltningen. Berörd handläggare föreslås överföras till 
handikappförvaltningen för att garantera kontinuitet och kompetens. Kompetens 
som kan ersätta vid semester och annan frånvaro måste byggas upp för att 
garantera kontinuitet. Om dessa ärenden blir liggande kan i vissa fall onödigt 
betalningsansvar eller korttidsvård bli alternativet. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att biträda förslaget att överföra ansvaret för bostadsanpassningsbidrag till 
Handikappnämnden. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2002.0220.106 
Ks 
Kled 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
§ 85 
Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge 
   
Landstinget Blekinge har låtit utreda ny Forskningsstrategi för landstinget. 
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna utredningen för 
yttrande. Yttrande från Äldre-, Social- och Handikappnämnden skall vara 
inlämnat till Kommunledningsförvaltningen senast 2002-09-17. 
 
Landstingsstyrelsen beslöt i maj 2001 att utreda all landstingets forsknings-
verksamhet i syfte att skapa en tydlig, strategisk och framåtsyftande handlingsplan 
för landstingets forskningspolitik. Detta mot bakgrund av centrala och regionala 
förändringar. I de nationella handlingsplanerna för hälso- och sjukvård respektive 
äldrepolitiken föreslås satsningar för att stärka och stimulera till forskning och 
utveckling. 
 
Kommunerna berörs främst genom att FoU-enheten för socialtjänst och 
primärvård föreslås ingå i landstingets organisation för FoU. 
 
Handläggare från Äldre-, Social- och Handikappförvaltningarna har träffats och 
utarbetat ett gemensamt förslag till yttrande från Karlskrona kommun. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till yttrande. 
 
Kent Lewén yrkar att bifalla forskningsstrategin för Landstinget Blekinge dock 
med den reservationen att FoU-enheten kvarstår som egen enhet. 
 
Åke Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande, samt Kent 
Lewéns tilläggsatt-sats. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till yttrande, samt 
 
att bifalla forskningsstrategin för Landstinget Blekinge dock med den 
reservationen att FoU-enheten kvarstår som egen enhet. 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 
 
 

§ 86 
Avtal om genomförande av projekt vårdplanering och rehabiliterande 
synsätt 
 
Vid överläggningar mellan företrädare för landstinget Blekinge och förvaltnings-
ledningen har i diskussioner om åtgärder i ett första steg arbetet med en väl 
fungerande vårdplanering med ett rehabiliterande synsätt prioriterats. Det är ett 
stort pedagogiskt problem att få genomslag för ett gemensamt och rehabiliterande 
synsätt eftersom många personer är inblandade i vårdplaneringsprocessen. För att 
förbättra vårdplaneringen ämnar förvaltningen tillsammans med landstinget 
genomföra projektet ”Vårdplanering med ett rehabiliterande synsätt”. 
 
Projektet finansieras genom ianspråktagande av återstående medel för Rehab 300, 
600 000 kronor, som förvaltas av förvaltningen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna avtal om genomförande av projektet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0171.042 
Ks 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 
 

§ 87 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 
 
Äldrenämndens verksamhet totalt beräknas uppvisa ett underskott med 2 Mkr för 
år 2002, då hänsyn är tagen till beslutad kompletteringsbudget. Efter åtta månader 
är avvikelsen + 0,3 Mkr. I detta ingår ankomstregistrering med 1,9 Mkr. Äldreför-
valtningens personalkostnader ligger inte på en orimlig nivå med tanke på att 
förvaltningen har de dyraste kostnaderna under våren med många extra ob-ersätt-
ningar. Resultatet innehåller dels ett kommunbidrag, 3,2 Mkr, som avser verksam-
het till hösten, dels innehåller det avgiftsminskningar p g a maxtaxan, 0,9 Mkr. 
Därav är den egentliga avvikelsen – 2,0 Mkr efter åtta månader. 
 
Sjuklönerna för månadsanställda uppgår för perioden till 5,5 Mkr. Jämfört med 
samma period 2001 är det en minskning med 0,1 Mkr. Däremot när det gäller 
timanställda ökar sjuklönerna jämfört med samma period 2001. Resultatmässigt 
för de timanställda rör det sig om 125 tkr. 
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och dels ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Avsikten är att 
dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksamheten, men med tanke på 
trycket i verksamheten vill äldreförvaltningen uppmärksamma besparingskravet 
som ett observandum. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå ett nollresultat. 
 
___________________ 



  25 september 2002   7 

Diariet  Dnr  
Ledningsgr § 88 
Ekonomer Förslag till ombyggnad av af Klint 
Pers sekr 
Utredare Servicehuset af Klint innehåller idag 85 fullvärdiga lägenheter, varav 9 lägenheter 

är nybyggda, fördelat på enrums- och tvårumslägenheter. 
 
Tidigare vidtagna åtgärder 
Omsorgsnämnden beslutade att genomföra en ombyggnad av gemensamhetsut-
rymmen i bottenplanet, personalutrymmen och att tillskapa en provlägenhet i 
enlighet med program för vård-, boende- och livsmiljö. 
Servicehuset af Klint är 20 år gammalt. Miljön i boendet är inte förenligt med en 
god boende- och arbetsmiljö för de vårdtagare/boende som idag är i behov av att 
flytta till särskilt boende. Boendet är också i behov av omfattande 
underhållsarbete. Inom boendet finns ett tillagningskök, matsal och dagcentral 
som servar service-huset och närområdet på Trossö. 
Skisser har tagits fram för att skapa en bättre boende- och arbetsmiljö, som är mer 
anpassad till de behov av småskalighet som arbetssättet kräver för en mer 
kvalitativ omsorg. Preliminär hyresoffert har tagits fram av Karlskronahem, 
vilken är avstämt med Äldreförvaltningens budgetram. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
att godkänna föreslagen inriktning för fortsatt projektering, samt 
 
att äldreförvaltningen återkommer till äldrenämnden med slutgiltigt förslag efter 
projektering. 
 
Kent Lewén yrkar att samråd med boende, anhöriga och personal sker före 
nämndens slutbehandling av ärendet, samt i övrigt tillstyrka förvaltningens 
förslag. 
Sven-Otto Ullnér uppmanar förvaltningen att titta över möjligheterna till 
alternativa boenden under byggtiden. 
Annelie Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag och Kent Lewéns 
tilläggsyrkande, samt Sven-Otto Ullnérs förslag att erbjuda ersättningsboende 
under ombyggnadstiden. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagen inriktning för fortsatt projektering,  
 
att äldreförvaltningen återkommer till äldrenämnden med slutgiltigt förslag efter 
projektering,  
 
att samråd med boende, anhöriga och personal sker före nämndens slutbehandling 
av ärendet, samt 
 
att planera för att erbjuda ersättningsboende under ombyggnadstiden. 
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Diariet  Dnr 2002.0247.731 
Hn 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
§ 89 
Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program för 
Karlskrona kommun 
 
Eva Herbertsson informerar att äldrenämnden har fått rubr förslag för yttrande 
senast den 15/10 2002. 
 
Förslag att äldrenämnden den 25 september ger arbetsutskottet delegation på att 
fatta beslut om yttrande över reviderat Handikappolitiskt program för Karlskrona 
kommun. 
 
Kent Lewén saknar att de olika förslagen i programmet ej klätts med pengar. Ska 
varje förvaltningen ta medel ur sin egen budget. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att uppdra åt arbetsutskottet fatta beslut den 9/10. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
 
§ 90 
Information om förslag till förtida rekrytering externt 
 
Förvaltningens har upprättat ett material vari framgår att ambitionen varit att 
säkerställa rekrytering av vikarier med utbildning. Efterfrågan på utbildad 
arbetskraft är större än utbildningsväsendet har möjlighet att tillgodose och 
arbetsförmedlingen kan anvisa. Detta har genererat att förvaltningen sedan lång 
tid tillbaks till ca 30 % vid all nyrekrytering anställer personal som saknar grund-
utbildning. Förvaltningen vill nu i samverkan med Länsarbetsnämnden och 
fackliga organisationer pröva en ny strategi för långsiktig personalförsörjning med 
såväl framförhållning som höjd kompetensnivå. 
 
Förvaltningen har i samverkan med företrädare för Länsarbetsnämnden utarbetat 
ett förslag till långsiktig personalförsörjning inom vård och omsorg.  
 
En genomförandeplan har upprättats. 
 
Utvecklingen kommer nogsamt att följas såväl ekonomiskt, kvalitetsmässigt som 
personalpolitiskt inom projektet för resursteam inom Mellanstaden/Trossö. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2002.0114.022 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
 
§ 91 
Information funktionen som äldrekonsulent 
 
Marika Persson informerar att på tjänsten som äldrekonsulent ligger 50 % på 
anhörigstöd och resterande 50 % på intressebevakning för brukare. 
 
Poängteras vikten av att tjänsten ska vara så neutral som möjligt mot 
äldreförvaltningen.  
 
Flera ledamöter framhåller betydelsen av denna funktion och att äldrekonsulenten 
utför en mycket uppskattad verksamhet. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 92 
Antal sökande till särskilt boende augusti 2002, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i augusti 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
augusti 52 personer, inklusive 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 25 personer. 
 
Sven-Otto Ullnér önskar till nästa nämnd en verksamhetsbeskrivning på hur det 
ser ut för de som väntat mellan 3-13 månader och de som kommer från annan 
kommun. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll, samt 
 
att hemställa om information vid nästa sammanträde angående de som väntat mer 
än 3 månader. 
 
__________________ 
 
 



  25 september 2002   12 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 93 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-09-11. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2002. 
c) yttrande över BlekingeTrafikens förslag till nytt linjenät för stadsbusstrafik i  
    Karlskrona samt Pottholmsprojektets genomförande. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 94 
MEDDELANDEN 
 
Handikappförvaltningen 
Förslag till reviderat Handikappolitiskt program i Karlskrona kommun. 
 
Revisionen 
Revisionsrapport FH-01: Jämförande studie Äldrenämnden. 
   
Länsstyrelsen Blekinge län 
Rapport 2002-08-26 Dnr 701-430-02 
   
Socialstyrelsen 
Svar Direkt, telefonupplysningsverksamhet för äldre. 
   
Svenska Kommunförbundet 
Cirkulär 2002:72, Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal 
avvikelserapportering. 
 
BlekingeTrafiken 
Kommentarer till sammanställning av synpunkter på färdtjänsten. 
 
Protokoll 
Förtroendenämnden Blekinge. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2002.0052.108 
BlekingeTrafiken 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
§ 95 
BlekingeTrafiken - Kommentarer till sammanställning av synpunkter på 
färdtjänsten 
 
Äldrenämnden har till BlekingeTrafiken översänt en sammanställning av de 
synpunkter på färdtjänsten som lämnats av personal inom äldreomsorgen i 
Karlskrona. 
 
BlekingeTrafiken har svarat och bemött synpunkterna område för område. 
 
Sven-Otto Ullnér vänder sig mot förklaringen till de långa väntetiderna och yrkar att 
förvaltningen  ånyo tillskriver BlekingeTrafiken och påtalar problemen med att 
behöva vänta 2 timmar på återresa efter läkarbesök. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att tillskriva BlekingeTrafiken och påtala problemen 
med väntetider vid återresa. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 september 2002 
 
§   96 Förslag till förlängning av driftsavtal om aktiviteter vid Gamlegård  
 
§   97 Angående uppdrag att utkvittera värdehandlingar  
 
§   98 Delårsbokslut och budgetuppföljning 30 september 2002 
 
§   99 Antal sökande till särskilt boende september 2002, samt fördelade resurser 
 
§ 100 Svar på skrivelse från Sturkö PRO ang dagcentral 
 
§ 101 Information om strömavbrott 
 
§ 102 Delegeringsbeslut 
 
§ 103 MEDDELANDEN 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 23 oktober 2002, kl 14.00-15.10 
Beslutande ordförande Åke Svensson (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) 
 Inge-Britt Elfner (m)  
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Harry R:son Svensson (m) tjg 14.00-15.10 
  Lennart Johannisson (m) tjg 14.00-15.10 
Övriga närvarande ersättare Verner Ludvigsson (s)   
  Christer Göstasson (s)  
 Ingegerd Qvist (s) 
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s)  
   Jan Spjuth (kd) 
 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   myndighetschef Carina Thörnqvist 
   boendesamordnare Ywonne Perzon  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Kerstin Johansson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 96-103 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Kerstin Johansson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 28 oktober 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet Dnr  
Gamlegård 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
§ 96 

 Förslag till förlängning av driftsavtal om aktiviteter vid Gamlegård 
 
Gamlegård erbjuder äldre i Karlskrona kommun hobby och terapiverksamhet och 
enklare social samvaro enl upprättat avtal. 
 
Verksamheten är mycket uppskattad i närområdet och av besökarna på 
dagcentralen.  
 
Föreslås att upprättat driftsavtal förlängs till och med 2005-12-31. 
 
Sven-Otto Ullnér föreslår att kravet på auktoriserad revisor tas bort i § 5. Det 
behövs endast en godkänd revisor i en så liten verksamhet. 
 
Arbetsutskottet är överens om att ändringen görs före undertecknande av avtalet. 
 

 Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till driftsavtal för Gamlegård med ovanstående 
ändring. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
Registratorn 
 
 
 

§ 97 
Angående uppdrag att utkvittera värdehandlingar 
 
Delgivning tecknas av ordförande, förvaltningschef eller annan som nämnden 
utser enligt Äldrenämndens reglemente § 22, sid 6. 
 
För att underlätta arbetet för registrator föreslås en komplettering av reglementet 
vad avser utkvittering värdehandlingar. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att registrator för äldrenämnden samt vikarie enligt Registratorernas nätverk var 
för sig får utkvittera värdehandlingar adresserade till Äldrenämnden.  
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0171.042 
Ks   §   98 
Ledningsgr Delårsbokslut och budgetuppföljning 30 september 2002 
Pers sekr 
Ekonomer Äldrenämndens verksamhet totalt beräknas uppvisa ett underskott med 5 Mkr för 
Utredare  år 2002, då hänsyn är tagen till beslutad kompletteringsbudget. Efter nio månader  

är avvikelsen – 1,8  Mkr. I detta ingår ankomstregistrering med 1,5 Mkr. 
Äldreför-valtningens personalkostnader ligger inte på en orimlig nivå med tanke 
på att förvaltningen har de dyraste kostnaderna under våren med många extra ob-
ersätt-ningar. Resultatet innehåller dels ett kommunbidrag, 2,8 Mkr, som avser 
verksam-het till hösten, dels innehåller det avgiftsminskningar p g a maxtaxan, 1,7 
Mkr. Därav är den egentliga avvikelsen – 2,9 Mkr efter nio månader. 
Sjuklönerna för månadsanställda uppgår för perioden till 6,2 Mkr. Jämfört med 
samma period 2001 är det en minskning med 0,2 Mkr. Däremot när det gäller 
timanställda ökar sjuklönerna jämfört med samma period 2001. Resultatmässigt 
för de timanställda rör det sig om 158 tkr. 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och dels ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Avsikten är att 
dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksamheten. Tyvärr finns det i 
dagsläget tendenser på att dessa besparingskrav inte fullt ut kommer att klaras, 
utan här fås ett underskott med ca 1,5 Mkr. 
Äldreförvaltningen har vidtagit åtgärder för att minimera risken för underskott i 
år, samt undvika långsiktig obalans budgetmässigt. Dessutom har 
äldreförvaltningen tagit fram förslag till åtgärder för att anpassa vissa kostnader 
till budgeten och samtidigt höja bostadsstandarden. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, 
att godkänna redovisade vidtagna åtgärder, 
att uppdra åt förvaltningen att minska antalet platser och dubbelrum i norra kom-
mundelen enligt upprättat förslag och därmed sammanhängande intagningsstopp, 
att godkänna inriktningen att minska antalet platser vid af Klint enligt upprättat 
förslag, samt 
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta alternativa förslag med inriktningen att 
minska antalet dubbelrum och platser vid Östergården enligt upprättat förslag. 
  
Kent Lewén yrkar bifall till att-satserna 1 och 2, återremiss på att-satserna 3-5. 
Åke Svensson yrkar bifall till Kent Lewéns förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, 
 
att godkänna redovisade vidtagna åtgärder, samt 
 
att återremittera åtgärderna angående minskning av antalet platser i äldreförval-
ningens förslag att-satserna 3-5. 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 99 
Antal sökande till särskilt boende september 2002, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i september 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
september 43 personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 9 personer. 
 
Myndighetschef Carina Thörnqvist och boendesamordnare Ywonne Perzon 
informerar äldrenämndens ledamöter bl a om orsaken till att kön minskat och 
situationen för de som väntat mer än 3 månader.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0325.733 
Sturkö PRO 
Ledn grupp 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
§ 100 
Svar på skrivelse från Sturkö PRO ang dagcentral 
 
Sturkö PRO har tillskrivit äldrenämnden ang dagcentralen Solgläntan.  
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till svar varav framgår att verksamheten 
kommer att fortsätta, men att det kan bli aktuellt med andra lokaler. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat svar på skrivelse från Sturkö PRO. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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  Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 101 
Information om strömavbrott 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om de åtgärder som vidtagits med 
anledning av de strömavbrott som var under lördagen och söndagen (19-20 
oktober). 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 102 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-10-09. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret september 2002. 
c) ansökan om bistånd enl 4:1, 3:6 §§ SoL i form av ledsagarservice. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 103 
MEDDELANDEN 
 
Revisionen 
Revisionsrapport FB-01: Ny nämndorganisation och nya förvaltningar. 
 
Landstinget Blekinge 
Angående projektet Äldrepsykiatri. 
   
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-10-10 Mål nr 826-02 
   
Protokoll 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-05-15. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-06-18. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-08-20. 
Förtroendenämnden Blekinge 2002-09-19.  
Blekinge FoU-enhet 2002-09-20. 
 
__________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 november 2002 
 
§ 104 Delårsbokslut och budgetuppföljning 30 oktober 2002 
  
§ 105 Fast anställning inom ett år 
 
§ 106 Förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
 
§ 107 Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen hösten 2002 
 
§ 108 Delegation av personalärenden i äldreförvaltningen 
 
§ 109 Åtgärdsprogram särskilt boende för minskning av dubbelrum och budgetanpassning 
 
§ 110 Skrivelse betr fastigheten Högholmen 
 
§ 111 Rapport ang översyn av resursfördelningssystemet för hemtjänsten 
 
§ 112 Ställföreträdare för förvaltningschefen 
 
§ 113 Teckningsrätt 
 
§ 114 Antal sökande till särskilt boende oktober 2002, samt fördelade resurser 
 
§ 115 Delegeringsbeslut 
 
§ 116 MEDDELANDEN 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 27 november 2002, kl 14.00-16.00 
Beslutande ordförande Åke Svensson (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) 
  Harry R:son Svensson (m) tjg 14.00-16.00 
Övriga närvarande 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) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   personalchef Susanne Nordin 
   informatör Birgitta Håkansson 
   ekonom Anette Lirsjö  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Owe Petersson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 104-116 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Owe Petersson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       december 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 



  27 november 2002   3 

Diariet  Dnr 2002.0171.042 
Ks    
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare   

 
 
 
§ 104 
Delårsbokslut och budgetuppföljning 30 oktober 2002 
 
Äldrenämndens verksamhet totalt beräknas uppvisa ett underskott med 5 Mkr för 

  år 2002, då hänsyn är tagen till beslutad kompletteringsbudget. Efter tio månader  
är avvikelsen – 5,5 Mkr. I detta ingår ankomstregistrering med 1,8 Mkr. Av 
erfarenhet vet förvaltningen att det ankomstregistrerade gör att resultatet ser sämre 
ut än vad det sedan blir. Äldreförvaltningens personalkostnader ligger inte på en 
orimlig nivå med tanke på att förvaltningen har de dyraste kostnaderna under 
våren med många extra ob-ersättningar. Resultatet innehåller dels ett 
kommunbidrag, 2,8 Mkr, som avser verksamhet till hösten, dels innehåller det 
avgiftsminskningar p g a maxtaxan, med 4 Mkr.  
 
Sjuklönerna för månadsanställda uppgår för perioden till 7 Mkr. Jämfört med 
samma period 2001 är det en minskning med 0,1 Mkr. Däremot när det gäller 
timanställda ökar sjuklönerna jämfört med samma period 2001. Resultatmässigt 
för de timanställda rör det sig om en ökning med 0,2 Mkr. 
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och dels ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Det är och har varit 
förvaltningens avsikt att dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksam-
heten. Tyvärr finns det i dagsläget tendenser på att dessa besparingskrav inte fullt 
ut kommer att klaras, utan här fås ett underskott med ca 1,5 Mkr. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  

 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå ett nollresultat. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 
 
 
 
 
 § 105 
 Fast anställning inom ett år 
 
 Kommunfullmäktig fastslog under sitt sammanträde 2001-08-30 att Karlskrona 

kommun skall erbjuda fast anställning. I beslutet lades fast att inriktningen bör 
vara att fast anställning skall erbjudas inom ett år. 

 
 Tillämpningen av fastanställningen är reglerat i ett lokalt kollektivavtal som upp-

rättats mellan Karlskrona kommun och Kommunalarbetarförbundet 2002-10-24. 
 

För Äldreförvaltningen innebär det lokala kollektivavtalet att: 
• Äldreförvaltningen tillfrågat 105 anställda vikarier utan adekvat utbildning om 

intresse av fast tjänst efter slutförda studier. Två kurser i vård och omsorg 
startas i Arbetsförmedlingens regi för att uppnå detta syfte. Fyrtioåtta personer 
har tackat ja till erbjudandet och kommer att erhålla en fast anställning  

 2003-06-04, samt efter årsskiftet 2003/2004. 
 
• Äldreförvaltningen har tillfrågat 144 anställda vikarier med adekvat vidare-

utbildning om intresset av fast tjänst. I dagsläget kvarstår 83 personer som 
kommer att erhålla en fast tjänst 2003-01-01. Övriga har redan erhållit tjänst 
alternativt valt att sluta sin anställning. 

 
Genom dessa åtgärder garanteras alla vikarier som 2002-01-01 hade uppnått 
företrädesrätt en fast anställning. 

 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att tillämpa lokalt kollektivavtal (Fd 33/02) ang villkor för tillsvidareanställning 
efter 1 års anställning i Karlskrona kommun från och med 2002-11-01. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Kf 
KPR 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
§ 106 
Förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
 
En översyn av reglementet för KPR har gjorts. En arbetsgrupp med företrädare för 
PRO, SPF, Kommunalpensionärerna och SPRF har medverkat i översynen. 
 
KPR har behandlat ärendet 2002-10-28 och tillstyrkt förslaget.  
 
Kent Lewén vidhåller tidigare framförda synpunkter att Demensföreningen ska 
ingå som representant i kommunala pensionärsrådet.  
 
Sven-Otto Ullnér yrkar ett tillägg i § 6 Arbetsutskott, v ordförande ingår i 
arbetsutskottet. 
 
Äldrenämndens AU beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att hitta en teknisk lösning i reglementet så att 
Demensföreningen kan erhålla ordinarie plats i KPR. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet 
med tillägg att v ordföranden skall ingår i arbetsutskottet, samt 
 
att Demensföreningen får en ordinarie plats. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att reglementet för kommunala 
pensionärsrådet justerats så att v ordförande i KPR ingår i arbetsutskottet och att 
Demensföreningen har rätt att utse en ordinarie och en ersättare. Ändringarna har 
kommunicerats med arbetsutskottet i kommunala pensionärsrådet. 
 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare  

 
 
 
 
§ 107 
Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen hösten 2002 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om det material som förvaltningens 
kvalitetsgrupp tagit fram beträffande: 
 
• Lex Sahra-anmälan. 
• Klagomål och synpunkter. 
• Uppföljning av sommarsituationen år 2002. 
• Handlingsplan kvalitetsarbetet i äldreförvaltningen. 
 
Informatör Birgitta Håkansson går igenom materialet som gäller 
sommarvikarierna och vad förvaltningen skall tänka på till sommaren 2003. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
 
§ 108 
Delegation av personalärenden i äldreförvaltningen 
 
Förvaltningen har med anledning av pågående rutinöversyn för 
arbetsmiljöansvaret aktualiserat behovet av att delegationsförteckningen för dessa 
frågor ses över. 
 
Med anledning av detta har förvaltningen gjort en total översyn av samtliga 
delegationsfrågor som avser personalärenden. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fastställa föreslagen delegationsförteckning över personalärenden. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
 
§ 109 
Åtgärdsprogram särskilt boende för minskning av dubbelrum och 
budgetanpassning 
 
I anslutning till delårsbokslut per 2002-09-30 redovisade förvaltningen förslag till 
åtgärder för att nå budgetanpassning varvid inriktningen var att främst minska 
antalet dubbelrum. Äldrenämnden beslutade 2002-10-23 att återremittera 3:e – 5:e 
att-satserna som behandlade minskning av dubbelrum och därmed platser och 
kostnader. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett förslag som ger möjlighet att anpassa vissa 
kostnader till budgeten och samtidigt höja bostadsstandarden. 
 
Följande föreslås: 
1. Det finns 19 dubbelrum kvar i norra kommundelen. Det finns för närvarande 

ingen kö till särskilt boende där. Förvaltningen föreslås därför få i uppdrag att 
minska antalet dubbelrum med 5 platser. Intagningsstopp vid berörda 
boenden införs omgående. Personalbemanningen anpassas i enlighet med 
resursfördel-ningsmodellen. 

2. Planering för ombyggnad av servicehuset af Klint pågår. Intagningsstopp 
införes nästa år för att kunna minska med ca 4 platser.  

3. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag om minskning av 
dubbelrummen på Östergården 

    Ovanstående uppdrag skall redovisas till äldrenämnden i januari 2003. 
 
Äldrenämndens AU föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att uppdra åt förvaltningen att minska antalet platser och dubbelrum i norra 
kommundelen enligt ovan och därmed sammanhängande intagningsstopp, 
 
att godkänna inriktningen att minska antalet platser vid af Klint enligt ovan, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta alternativa förslag med inriktningen att 
minska antalet dubbelrum och platser vid Östergården med redovisning till 
nämnden i januari 2003. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2002.0143.775 
PSK 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
§ 110 
Skrivelse betr fastigheten Högholmen 
 
Pensionärsorganisationernas Samverkanskommitté, PSK, har tillskrivit äldre-
nämnden ang korttidsboendet Rosengården och fastigheten Högholmen. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till svar på skrivelsen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till svar på skrivelsen. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
 
§ 111 
Rapport ang översyn av resursfördelningssystemet för hemtjänsten 
 
Laila Pettersson, distriktschef Rödeby-Nättraby, har tillsammans med en 
arbetsgrupp börjat analysera resursfördelningssystemet för hemtjänsten. 
 
Arbetsgruppen har arbetat vidare och arbetstidsmätningen tyder på att olika 
faktorer behöver ses över som t ex personalfaktorn. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att äldreförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med: 

• kostnadsperspektiv, t ex ökning av personalfaktorn, vilken omfördelning 
av befintliga resurser kan genomföras. 

• kvalitetsperspektiv, t ex utredningens resultat i förhållande till 
kvalitetsbarometern och den uppföljning av biståndsbeslut som 
genomförts. 

• arbetsmiljöperspektiv, t ex analys av ohälsotalet och arbetsmiljön. 
• omställningstiden vid bortfall av vårdtagare. 

 
___________________ 
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Diariet    Dnr 
Ks 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
§ 112 
Ställföreträdare för förvaltningschefen 
 
Lars Larsson informerar att eftersom planeringschef Lars-Åke Nordin är tjänst-
ledig t o m 2003-06-30 behöver äldrenämnden besluta om en ställföreträdare för 
förvaltningschefen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår att distriktschef Eva Herbertsson förordnas som 
ställföreträdare för förvaltningschefen vid ledigheter och ev sjukdom t o m  
2003-06-30. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå Kommunstyrelsen 
besluta 
 
att distriktschef Eva Herbertsson förordnas som ställföreträdare för 
förvaltningschefen vid ledigheter och ev sjukdom t o m 2003-06-30. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0145.002 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
 
§ 113 
Teckningsrätt 
 
Äldreförvaltningen behöver revidera förvaltningens teckningsrätt då nya 
ekonomer anställts. 
 
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för 
äldrenämndens bank- och postgirokonton: 

 
Anette Lirsjö tills vidare 
Lill Körling fr o m 2002-11-25 - tills vidare 
Helene Roslund tills vidare 
Fredrik Svensson vikariat t o m 2003-04-30 
Lars Larsson 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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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 114 
Antal sökande till särskilt boende oktober 2002, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i oktober 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
oktober 45 personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 8 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 115 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a)  arbetsutskottets protokoll 2002-11-13. 
b)  biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober 2002. 
c)  yttrande över detaljplan Pottholmen etapp 1. 
d  yttrande över detaljplan Västerudd. 
e) överklagande av Länsrätten i Blekinge dom. 
f) återtagande av överklagande till Kammarrätten. 
 
Under e) diskuterades handläggning och beslut, vilket Kent Lewén framför kritik 
mot. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 116 
MEDDELANDEN 
Kommunstyrelsen 
§ 120 Yttrande över landstingets förslag till Forskningsstrategi. 
§ 121 Yttrande över revisionens granskning av upphandlingsverksamheten i  
          Karlskrona kommun. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 121 Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 127 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2002. 
§ 129 Svar på motion om detaljplaneändring av markområde på Hästö för  

                 äldreboende/särskilt boende. 
§ 136 Svar på motion om utbyggnad av platser för demensvården. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Förslag till budget för år 2003 och planer 2004-2005. 
 
Idrotts- och fritidsförvaltningen 
Skrivelse från PRO Aspö. 
 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesplan 2003 för tekniska nämnden. 
 
Brev 
Skrivelse från Sturkö PRO. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-10-16 Mål nr 927-02 
Dom 2002-11-18 Mål nr 1031-02 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Förfrågan verkställighet av dom. 
Tillsyn enligt 16 kap 6 a-d §§, socialtjänstlagen. 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2002-11-05 Mål nr 3287-2002 
Protokoll 2002-11-15 Mål nr 3287-2002 
 
Socialstyrelsen 
Meddelande om beslut rörande hälso- och sjukvård i särskilt boende för äldre. 
Meddelandeblad Nr 13/02. Individuell plan enligt LSS – vad säger lag och 
förarbeten? 
 
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-10-16. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-09-17. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-10-15. 
Kommunala pensionärsrådet 2002-10-28. 
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Plats och tid Ekliden, samlingssalen 
 tisdagen den 17 december 2002, kl 14.00-15.30 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (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 Abramsson (c) 
  Christer Göstasson (s) tjg ers 14.00-15.30 
 Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-15.30 
  Lennart Johannisson (m) tjg ers 14.00-15.30 
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson (s) 
   Inge Elmström (s) 
   Camilla Persson (v) 
   Jan Spjuth (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   distriktschef Eva Herbertsson 
   distriktschef Ann-Charlotte Nedfors 
   distriktschef Laila Petersson 
   personalchef Susanne Nordin 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   IT-samordnare Inga-Lill Håkansson 
   informatör Birgitta Håkansson 
   äldrekonsulent Marika Persson 
   ekonom Anette Lirsjö  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Siv Brorsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 117-128 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Siv Brorsson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       december 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2002.0171.042 
Ks    
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare   

 
 
 
§ 117 
Delårsbokslut per 30 november 2002 
 
Äldrenämndens verksamhet totalt beräknas uppvisa ett underskott med 5,1 Mkr 
för år 2002, då hänsyn är tagen till beslutad kompletteringsbudget. Efter elva 
månader är avvikelsen – 7,8 Mkr. I detta ingår ankomstregistrering med 1,6 Mkr. 
I resul-tatet ingår också ett kommunbidrag på 2,8 Mkr, som avser verksamhet i 
höst och vinter, men som inte förbrukats helt. Resultatet innehåller dessutom 
avgiftsminskningar p g a maxtaxan, med ca 5 Mkr.  
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och dels ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Det är och har varit 
förvaltningens avsikt att dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksam-
heten. Tyvärr finns det i dagsläget tendenser på att dessa besparingskrav inte fullt 
ut kommer att klaras, utan här fås ett underskott med ca 1,5 Mkr. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta  

 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå ett nollresultat. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 
Handikappnämnden 
 
 
 
 § 118 

Redovisning av förbehållsbelopp och taxor för 2003, med anledning av nytt 
basbelopp, samt fastställande av hyror och avgifter för kost och larm. 
 
Flertalet av avgifterna är kopplade till basbeloppet.  Avgifterna fastställs normalt 
av Kommunfullmäktige, men fullmäktige har delegerat till nämnderna att göra 
justeringar inom index. Det förutsätts att nämnderna höjer avgifter med index för 
att ej tvingas göra besparingar i verksamheten. Vad avser hyror fastställer 
nämnden de hyror där förvaltningen helt hanterar kontrakt och inbetalningar via 
avgiftssystemet, ex sjukhem och ålderdomshem. 
 
De hyror som Karlskronahem administrerar kan ej nämnden påverka. Dessa är 
beroende av vilken allmän nivå som Karlskronahem förhandlar i sitt bostads-
bestånd. 
 
För de hyror nämnden administrerar och fakturerar finns hyror som Kommun-
fullmäktige bestämt ej får överstiga gräns för bostadstillägg för pensionärer f n  
4 500 kronor. Dessa kan ej höjas. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås en höjning om 2,5 % av de hyror 
nämnden ansvarar för och kan påverka. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att fastställa föreslagna avgifter för kost och trygghetslarm från 1.1.2003, 
 
att höja hyror enligt upprättat förslag, samt 
 
att ta informationen om övriga förändringar av avgifter och förbehållsbelopp till 
protokollet. 
 
___________________ 
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   Dnr 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 119 
Översyn av regler och rutiner ang sekretess och gåvor 
 
En mindre arbetsgrupp och äldreförvaltningens samverkansgrupp har gjort en 
översyn av tidigare antagna regler och rutiner gällande: 
1. Sekretess 
2. Tystnadsplikt 
3. Regler för personal, anställd inom Karlskrona kommuns äldreomsorg, 

gällande mottagande av gåvor från vårdtagare, låne- och affärstransaktioner 
samt testamentariskt förordnande mellan personal och vårdtagare 

4. Rutiner för hantering av privata medel inom äldreomsorgens särskilda 
boenden och hemtjänst 

 
Verksamhetsansvariga kommer att gå igenom dokumenten med all personal under 
våren 2003. Det nya sekretessbeviset ska undertecknas av all personal. 
 
En informationsbroschyr riktad till personalen är under bearbetning och kommer 
att vara klar under januari 2003. 
 
Sven-Otto Ullnér ifrågasätter behovet av skrivningen under Sekretessbevis att all 
privat post som kommer till förvaltningen öppnas av registrator. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för konsultering av 
kommunjuristen ang öppnande av privat post. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2001.0147.010 
Ledningsgr 
Pers sekr § 120 
Ekonomer Förslag till verksamhetsmål för äldrenämnden år 2003 
Utredare 
Områdeschefer Förslag till verksamhetsmål för äldrenämnden år 2003 har upprättats efter  
Ks  diskussion under 2001-2002 i äldrenämnden och dess arbetsutskott.  
Kf 

Förslaget har föredragits i kommunala pensionärsrådet. Pensionärsföreningar och 
personalen inom förvaltningen har erbjudits inkomma med synpunkter. En 
prelimi-när utgåva av dokumentet har distribuerats till personalen för genomgång 
vid arbetsplatsträffar. 
 
Måldokumentet har bearbetats till enklare svenska. Därvid har inget 
sakförändrats. Efter beslut av äldrenämnden kommer en lättillgänglig broschyr att 
utarbetas.  
 
Sven-Otto Ullnér föreslår en komplettering av materialet med möjlighet till daglig 
dusch och utevistelse varje dag. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson påtalar vikten av att mål och medel harmonierar 
någorlunda. Ett effektmål om daglig dusch förutsätter att det finns medel avsatta 
för detta i budget. Skrivningen kan däremot göras under vision med ambitionen - 
möjlighet till daglig dusch och utevistelse varje dag. 
 
Följande komplettering föreslås under Vision: De äldre kommer framöver att 
ställa andra och större krav på hygien och utevistelse. Ambitionen är därför i 
framtiden att kunna erbjuda daglig dusch och utevistelse enligt behov. 
 
Sven-Otto Ullnér är nöjd med att kompletteringen förs in under vision.  
 
Kent Lewén yrkar att följande mening tillförs på sidan fyra, tredje stycket: Hela 
verksamheten skall bygga på valfrihet, mångfald och flexibilitet, samt att ordet 
valfrihet tillförs på sidan fyra i ruta två. 
 
Ingela Abramsson och Evy Andreasson yrkar bifall till Kent Lewéns förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns förslag mot förvaltningens 
förslag och finner att äldrenämnden beslutat förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna förslag till verksamhetsmål för äldrenämnden år 2003 med 
föreslagen komplettering under vision. 
 
Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Inge-Britt Elfner, Claes Wallgren, Evy 
Andreasson, Ingela Abramsson, Lennart Johannisson reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.    Bilaga 3 
 



  17 december 2002   7 

Diariet  Dnr 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
§ 121 
Förslag till policy beträffande källsortering av hushållsavfall 
   
I gällande riktlinjer för städning m m anges följande beträffande sophantering: 
 
För enskilda som inte klarar sin sophantering ingår detta normalt i hemtjänsten. I 
bostäder med källsortering skall den enskilde, vid behov, även få hjälp med detta. 
 
Äldreförvaltningen föreslår att ovanstående riktlinjer ändras och att följande gäller 
tills vidare: 
 
Enskilda som har hemtjänst och som inte klarar sin sophantering själva kan 
erhålla hjälp i anslutning till övriga insatser. Den enskilde skall, om valmöjlighet 
finns, välja det sorteringsalternativ som den enskilde klarar av att hantera.  
 
Hemtjänsten sorterar inte om avfall som hjälptagaren redan sorterat utan detta 
lägges i brännbart avfall. 
 
Hemtjänsten transporterar ej heller återvinningsbart avfall till återvinningssta-
tionen. Denna tjänst kan vid behov köpas av kommunen 
 
Övriga med behov av hjälp med sophanteringen hänvisas till kommunens 
renhållningsansvariga. 
 
Ovanstående har godkänts vid äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 
2002-12-10. 
  
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna ovanstående förändring av riktlinjer för städning m m inom 
hemtjänsten. 
 
Kent Lewén yrkar återremiss av ärendet till arbetsutskottet och att innan beslut 
kontakt tas med kommunjuristen ang likställdhet vid sorteringsalternativ. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för beslut. 
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Diariet  Dnr 2001.0070.776  
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
 
§ 122 
Förslag om fortsatt avgiftsfri avlösarservice för anhörigvårdare 
 
Under perioden 2001-2002 har försöksverksamhet bedrivits avseende avgiftsfri 
avlösarservice inom handikappnämnden och äldrenämnden. Kostnaderna har 
finansierats av erhållna medel från riksdagen. Handikappnämnden har fattat beslut 
om att permanenta en avgiftsfri avlösarservice fr o m 2003-01-01. 
 
Enligt äldrenämndens beslut skall en utvärdering göras. En utvärdering pågår där 
en enkät genomförs för att ta reda på vad biståndshandläggare och områdeschefer 
har för uppfattning om betydelsen av avgiftsfri avlösarservice. En telefonintervju 
med 10 personer som använt sig av avgiftsfri avlösarservice kommer också att 
genomföras. Utvärderingen hinner inte bli klar till äldrenämndens möte i 
december. 
 
Ärendet återkommer till äldrenämnden i början av 2003. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att nuvarande regler för avgiftsfri avlösning får gälla till och med 2003-02-28, 
samt 
 
att i övrigt ta informationen med godkännande till protokollet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 123 
Antal sökande till särskilt boende november 2002, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i november 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
november 52 personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 13 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 124 
Rosengården 
 
Kent Lewén aktualiserar frågan om Rosengården. 
 
Åke Svensson informerar att fastighetsägaren har planer på att renovera och hyra 
ut våningarna 2 och 3 i Högholmen, där Rosengården finns på våning 1. 
 
Lars Larsson informerar om de samtal som pågår med landstinget ang andra 
lokaler till Rosengården på Gullberna Park.  
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 125 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a)  arbetsutskottets protokoll 2002-12-04. 
b)  biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2002. 
c) deltagande i projektet Åldrandet i Blekinge. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 126 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 148 Regler för ersättare. 
§ 149 Val av kommunalråd. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
REMISS. Förslag till regionala miljömål för Blekinge län. 
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2002-2011 
  
Protokoll 
Förtroendenämnden Blekinge 2002-11-05. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-11-07. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-11-19. 
 
Tack 
För Äldredagen den 26 november 2002 från Sten Joelsson. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0330.029 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare      
 
 
 
 

§ 127 
Utdelning kvalitetspris 2002  
 
Äldrenämndens kvalitetspris för 2002 hade lockat 14 deltagande lag. 
 
Nedanstående erhöll de uppsatta priserna med åtföljande motiveringar: 
 
Köket Elineberg (1:a, 10 000 kronor) 
Köket präglas starkt av kvalitetstänkande i det dagliga arbetet genom att lyssna på 
de äldres önskemål och tillgodose deras behov av god och näringsrik mat under 
trivsamma former. 
 
Hemtjänsten Skepparegatan grupp 1 (2:a, 3 000 kronor) 
Denna hemtjänstgrupp har tydligt uttalade kvalitetsmål för de äldre om  
bl a kontinuitet och flexibilitet som genomförts i praktisk verklighet, vilket stärkt 
gruppens sammanhållning och trivsel. 
 
Avgiftsgruppen (3:a, 2 000 kronor) 
Avgiftsgruppen har mycket systematiskt utvecklat kvalitetssäkringen av avgifts- 
och kravverksamheten, vilket är mycket viktigt för äldre som annars ofta tycker 
detta är svårt. 
 
Övriga 11 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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§ 128 
Avtackning och avslutning 
 
Ordföranden tackar de avgående ledamöterna och ersättarna i äldrenämnden och 
önskar dem lycka till i fortsättningen. 
 
Kent Lewén och Inge-Britt Elfner som varit med sedan starten 1992 och nu slutar 
tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för gott samarbete. 
 
Ordföranden tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och all 
personal ute i verksamheten för 2002 och önskar samtliga en God Jul och ett Gott 
Nytt År. 
 
Kent Lewén tackar ordföranden för det gångna året och önskar God Jul och Gott 
Nytt År. 
 
___________________ 
 
 


