15 januari 2003

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 15 januari 2003
§1

Val av arbetsutskott i äldrenämnden

§2

Val av ordförande och vice ordförande i äldrenämndens arbetsutskott

§3

Val av ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet

§4

Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet

§5

Information om sammanträdestider 2003

§6

Information om handläggning av sekretesshandlingar

1

15 januari 2003

Plats och tid

Ruthensparre, Freden
onsdagen den 15 januari 2003, kl 13.35-13.55

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän
sekreterare

Åke Svensson (s)
Annelie Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Ingegerd Qvist (s) tjg ers 13.35-13.55
Lennart Johannisson (m) tjg ers 13.35-13.55
Inge Elmström (s)
Christer Göstasson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Lena Hjorth (fp)
Kerstin Dahlgren (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
Weste Brynestam (c)
Sylva Lilja (v)
förvaltningschef Lars Larsson
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Annelie Svensson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

Justerare

___________________
Annelie Svensson

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

Paragraf: 1-6

januari 2003,
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15 januari 2003

Diariet
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare

3

Dnr

§1
Val av arbetsutskott i äldrenämnden
Äldrenämnden beslutar
att utse ledamöter och ersättare i äldrenämndens AU enligt nedan:
Ordinarie ledamöter
Åke Svensson
Annelie Svensson
Siv Brorsson
Jan-Åke Nordin
Evy Andreasson
Bengt Lindskog

Ersättare
Owe Petersson
Kerstin Johansson
Siv Holmberg
Ann-Louise Trulsson
Gun-Britt Grant
Sylva Lilja

Ytterligare en ledamot och en ersättare från den borgerliga gruppen kommer att
väljas senare.
___________________

15 januari 2003

Diariet
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare

Dnr

§2
Val av ordförande och vice ordförande i äldrenämndens arbetsutskott
Äldrenämnden beslutar
att utse ordförande och vice ordförande i äldrenämndens AU enligt nedan:
Ordförande
Åke Svensson
Vice ordförande
Annelie Svensson
___________________

4

15 januari 2003

Diariet
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare

5

Dnr

§3
Val av ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet
Äldrenämnden beslutar
att utse ledamöter, ersättare och ordförande i Kommunala pensionärsrådet enligt
nedan:
Ledamöter
Åke Svensson, ordförande
Owe Petersson
Jan-Åke Nordin
___________________

Ersättare
Karl-Erik Olsson
Ingela Abramsson

15 januari 2003

Diariet
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare
KHR

Dnr

§4
Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet
Äldrenämnden beslutar
att utse ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt nedan:
Ledamot
Kerstin Johansson
___________________

Ersättare
Evy Andreasson
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15 januari 2003

Diariet
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare

Dnr

§5
Information om sammanträdestider 2003
Upprättad sammanträdesplan presenteras. Novembersammanträdet flyttas till
tisdagen den 25 november p g a att kommunfullmäktige sammanträder 26-27
november.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna förslag till sammanträdestider med ändring av dag i november.
___________________

7

15 januari 2003

8

§6
Information om handläggning av sekretesshandlingar
Kerstin Nilsson ger en kort information om sekretess och sekretesshandlingar.
Lars Larsson informerar att ärendet mer ingående kommer att behandlas vid
äldrenämndens utbildningsdagar.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

29 januari 2003

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 januari 2003
§7

Kompletteringsval av 1 ledamot och 1 ersättare till äldrenämndens arbetsutskott

§8

Yttrande över motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara.

§9

Förslag om förändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa enligt
socialtjänstlagen i Karlskrona kommun

§ 10

Förslag till internbudget

§ 11

Framställning om bidrag till boulebanor

§ 12

Framställning om bidrag till utbyggnad av befintlig PRO-lokal Aspö

§ 13

Antal sökande till särskilt boende december 2002, samt fördelade resurser

§ 14

Delegeringsbeslut

§ 15

MEDDELANDEN

1

29 januari 2003

Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 29 januari 2003, kl 14.00-14.55
Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän
sekreterare

Åke Svensson (s)
Annelie Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-14.55
Inge Elmström (s) tjg ers 14.00-14.55
Christer Göstasson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Lennart Johannisson (m)
Gun-Britt Grant (kd)
Weste Brynestam (c)
Sylva Lilja (v)
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Anette Lirsjö
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Jan-Åke Nordin

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

Justerare

___________________
Jan-Åke Nordin

Paragraf: 7-15

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 6 februari 2003,
intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson
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29 januari 2003

Diariet
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare

Dnr

§7
Kompletteringsval av 1 ledamot och 1 ersättare till äldrenämndens
arbetsutskott
Äldrenämnden beslutar
att utse ledamot och ersättare i äldrenämndens AU enligt nedan:
Ordinarie ledamöter
Gunhild Arvö
___________________

Ersättare
Lena Hjorth
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29 januari 2003

Diariet
Kf
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare

4

Dnr 2002.0283.730

§8
Yttrande över motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara.
I en motion av Centerpartiet 2002-08-27 föreslås att ge äldrenämnden i uppdrag
att utreda och låta bygga ett äldreboende i Fågelmara enligt förslag om helhetssyn
och samverkan mellan hemtjänst och äldreboende i Fågelmara.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden lämna följande yttrande:
Projekt Seniorboende östra Blekinge, som är ett initiativ av en grupp enskilda
personer, arbetar med seniorboende på landsbygden inom östra Blekinge i
Karlskrona kommun bl a Fågelmara. Bl a har en omfattande inventering av behov
och önskemål om äldreboende gjorts.
Studiecirklar för intresserade personer i området är planerade. Om detta väcker
tillräckligt intresse kan det leda till att bra bostäder för äldre byggs i Fågelmara i
kooperativ form.
Äldreförvaltningen deltar redan i denna planering med den specialkompetens som
finns. Om äldrebostäder i kooperativ form kommer till stånd kommer hemtjänstpersonalen att gå in i verksamheten med insatser enligt biståndsbeslut, på samma
sätt som i övriga ärenden.
Vi får på detta sätt i så fall till stånd den samordning mellan äldreboende och
hemtjänst som motionären avser.
Äldrenämnden är positiv till byggande av ett äldreboende i kooperativ form.
Däremot har inte äldrenämnden några planer på att bygga äldreboende i
Fågelmara för egen del.
Äldrenämndens AU förslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionärens förslag att utreda och bygga äldreboende i Fågelmara med
anledning av pågående projekt som äldrenämnden medverkar i.
Ingela Abramsson yrkar ändring av att-satsen till att med anledning av
ovanstående yttrande anse motionen besvarad.
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att med anledning av ovanstående yttrande anse motionen besvarad.

29 januari 2003

Diariet
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare
Handik nämnd

5

Dnr

§9
Förslag om förändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa enligt
socialtjänstlagen i Karlskrona kommun
Fr o m 2002-07-01 gäller förändrad taxa utifrån riksdagsbeslut 2001-11-14 med
bl a högkostnadsskydd (maxtaxa) och nationellt förbehållsbelopp för hemtjänst
och särskilt boende.
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-22 om utformningen av taxan för
Karlskrona. Däri ingick tillämpningsanvisningar för taxan.
Äldreförvaltningen föreslår nu en del förändringar. Skälen till detta är
- dels att ytterligare några förändringar enl riksdagsbeslutet (bl a ränteinkomster) gäller fr o m 2003-01-01.
- dels att några mindre delar av taxan bör omformas (dagverksamhet,
korttidsboende).
- dels korrigering vid negativt avgiftsutrymme.
- dels att vissa justeringar behöver göras med anledning av nya allmänna råd
från Socialstyrelsen (meddelandeblad 14/02 nov 2002).
Äldrenämnden har befogenheter att besluta om förändringar av taxan och dess
tillämpningsanvisningar så länge dessa ej innebär mera principiella förändringar.
Äldreförvaltningens bedömning är att äldrenämnden har befogenheter att besluta
om nu föreslagna förändringar. Dessa bör dock anmälas till kommunstyrelsen.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna föreslagna förändringar av tillämpningsanvisningarna för
omsorgstaxan, samt
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen.
___________________

Diariet

Dnr

29 januari 2003

6

Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare

§ 10
Förslag till internbudget
Den viktigaste utgångspunkten för internbudgeten är de beslut som kommunfullmäktige antog i 2003 års budget rörande äldreomsorgen, samt vissa övergripande
beslut.
Upprättat budgetförslag för olika verksamheter och ansvarsområden bygger på att
nämnden får full kompensation för intäktsminskningarna av nytt avgiftssystem.
I budgeten har en generell besparing om 4 Mkr inarbetats i enlighet med äldrenämndens beslut om budgetäskande 2003-2005.
En enda helt ny ambitionshöjning som inarbetats i budgeten är att starta en dagverksamhet för dementa i östra kommundelen i september. Därvid har vägts in att
viss avlastning sker av hemtjänsten och på särskilt boende.
I några fall har budgeten förstärkts p g a kvarstående verksamhetsproblem och
arbetsmiljöproblem som rapporterats till och godkänts av äldrenämndens arbetsutskott under 2002.
Ovanstående planering har medfört att det föreligger en negativ differens om 5,1
Mkr mellan beviljade kommunbidragsram och behovet av medel till verksamheten. Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag för att få budgeten i balans
vilket bl a innebär minskning av antalet dubbelrum och platser vid sjukhem.
Äldrenämndens taxeintäkter har minskat mer än den kompensation som erhålls av
staten. Skall äldrenämnden fullt ut ta ansvar för detta inom sin budgetram saknas
ca 5 Mkr. I så fall krävs åtgärder i form av exempelvis avgiftshöjning och/eller
förändringar av verksamheten. Innan en mer ingående planering för detta alternativ görs behövs klarläggande av äldrenämndens ekonomiska ansvar för taxans
utfall.
Ärendet kommer att behandlas vid ett extra nämndsammanträde den 12/2
kl 15.30.
Informationen tas till dagens protokoll.

29 januari 2003

Diariet
Ks
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare
Idrott- o fritidsn

7

Dnr 2002.0324.753

§ 11
Framställning om bidrag till boulebanor
För närvarande föreligger två ansökningar om bidrag till boulebanor.
Dessutom har pensionärsorganisationerna via KPR (2002-10-28 § 32) framfört
önskemål om inomhusboulebanor.
Bidrag för anläggning av banor för fritidsaktiviteter är inte en uppgift för äldrenämnden, även om målgruppen i detta fall främst är pensionärer. Boulebanor
förläggs ofta i anslutning till andra fritidsanläggningar varför detta bör vara en
fråga för idrotts- och fritidsnämnden.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att överlämna framställningarna om boulebanor till idrotts- och fritidsnämnden.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

29 januari 2003

Diariet
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare
Idrott- o fritidsn
PRO Aspö

8

Dnr 2002.0344.739

§ 12
Framställning om bidrag till utbyggnad av befintlig PRO-lokal Aspö
PRO Aspö har hemställt hos kommunen om bidrag med 180 000 kronor för
utbyggnad av befintlig PRO-lokal. Framställningen har överlämnats till
äldrenämnden för handläggning.
Äldrenämnden har ansvar för kommunala bidrag till pensionärsorganisationer för
verksamhet och lokaler (hyra eller drift av egna lokaler). PRO Aspö erhåller sedan
tidigare driftsbidrag till befintliga lokaler.
Äldrenämnden har inga regler och ej heller medel för bidrag till byggande av
lokaler.
Äldreförvaltningen har tillsammans med idrotts- och fritidsförvaltningen träffat
företrädare för PRO Aspö, Folketshusföreningen Aspö och båtklubben. Därvid
framkom att båtklubbens nya klubblokal är tillgänglig att hyra. Detsamma gäller
Folkets hus som dock behöver rustas upp. Folketshusföreningen har också
hemställt om ekonomiskt stöd från kommunen.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att avslå framställningen eftersom äldrenämnden saknar medel för bidrag till
byggnation av lokaler, samt
att hänvisa till möjligheterna att hyra andra befintliga samlingslokaler på Aspö.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

___________________

29 januari 2003

Diariet
Mynd kont

9

Dnr 2001.0150.739

§ 13
Antal sökande till särskilt boende december 2002, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i december 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i
december 67 personer, inklusive 7 sökande från annan kommun. De som väntat
mer än 3 månader är 15 personer.
Jan-Åke Nordin efterhör hur tendensen är 2003 med sökande till särskilt boende.
Svar kommer att lämnas vid nästa sammanträde.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

29 januari 2003

10

§ 14
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2002-12-17 och 2003-01-15.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2002.
c) ansökan om bistånd enl 4 kap 1 § och 5 kap 5 § SoL i form av plats i särskilt
boende.
d) avsked enl LAS 18 §.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

___________________

29 januari 2003
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§ 15
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 166 Yttrande över revisionens granskning av bisysslor.
§ 169 Ekonomisk rapportering 2003, Karlskrona kommunkoncern.
§ 171 Karlskrona kommuns kommunledningsorganisation år 2003-2006.
§ 172 Kommunstyrelsens beslut över befattningar på kommunledningsförvaltningen.
Kommunfullmäktige
§ 155 Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter.
§ 169 Budget 2003 och planer 2004-2005.
§ 173 Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda.
§ 174 Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker)
§ 175 Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor.
§ 177 Kommunrådet – utvärdering och direktiv.
Kommunledningsförvaltningen
Svar på revisionsrapport: Granskning av bisysslor.
Minnesgåva vid pensionsavgång.
Socialförvaltningen
Ang förslag till dels nya drogförebyggande strategier och dels hand-lingsplan för
drogförebyggande arbete samt förslag till riktlinjer för alkoholservering och
folkölsförsäljning.
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU-nytt nr 2 2002.
Kvalitetsbarometern ´02:2 – Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i
Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län
Tillsyn av korttidsboendet Gläntan i Karlskrona kommun.
Protokoll
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-12-02.
Förtroendenämnden 2002-12-12.
Meddelandeblad
Försörjningsstöd 2003 – om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937).
Brev
Från Sveriges Pensionärsförbund – ledamöter till KPR 2003-2006.
Från FolkpartietLiberalerna – Motion ang personlig hemservice för
funktionshindrade.

29 januari 2003

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 januari 2003
§7

Kompletteringsval av 1 ledamot och 1 ersättare till äldrenämndens arbetsutskott

§8

Yttrande över motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara.

§9

Förslag om förändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa enligt
socialtjänstlagen i Karlskrona kommun

§ 10

Förslag till internbudget

§ 11

Framställning om bidrag till boulebanor

§ 12

Framställning om bidrag till utbyggnad av befintlig PRO-lokal Aspö

§ 13

Antal sökande till särskilt boende december 2002, samt fördelade resurser

§ 14

Delegeringsbeslut

§ 15

MEDDELANDEN

1

29 januari 2003

Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 29 januari 2003, kl 14.00-14.55
Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän
sekreterare

Åke Svensson (s)
Annelie Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-14.55
Inge Elmström (s) tjg ers 14.00-14.55
Christer Göstasson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Lennart Johannisson (m)
Gun-Britt Grant (kd)
Weste Brynestam (c)
Sylva Lilja (v)
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Anette Lirsjö
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Jan-Åke Nordin

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

Justerare

___________________
Jan-Åke Nordin

Paragraf: 7-15

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 6 februari 2003,
intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson
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29 januari 2003

Diariet
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare

Dnr

§7
Kompletteringsval av 1 ledamot och 1 ersättare till äldrenämndens
arbetsutskott
Äldrenämnden beslutar
att utse ledamot och ersättare i äldrenämndens AU enligt nedan:
Ordinarie ledamöter
Gunhild Arvö
___________________

Ersättare
Lena Hjorth
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29 januari 2003

Diariet
Kf
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare

4

Dnr 2002.0283.730

§8
Yttrande över motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara.
I en motion av Centerpartiet 2002-08-27 föreslås att ge äldrenämnden i uppdrag
att utreda och låta bygga ett äldreboende i Fågelmara enligt förslag om helhetssyn
och samverkan mellan hemtjänst och äldreboende i Fågelmara.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden lämna följande yttrande:
Projekt Seniorboende östra Blekinge, som är ett initiativ av en grupp enskilda
personer, arbetar med seniorboende på landsbygden inom östra Blekinge i
Karlskrona kommun bl a Fågelmara. Bl a har en omfattande inventering av behov
och önskemål om äldreboende gjorts.
Studiecirklar för intresserade personer i området är planerade. Om detta väcker
tillräckligt intresse kan det leda till att bra bostäder för äldre byggs i Fågelmara i
kooperativ form.
Äldreförvaltningen deltar redan i denna planering med den specialkompetens som
finns. Om äldrebostäder i kooperativ form kommer till stånd kommer hemtjänstpersonalen att gå in i verksamheten med insatser enligt biståndsbeslut, på samma
sätt som i övriga ärenden.
Vi får på detta sätt i så fall till stånd den samordning mellan äldreboende och
hemtjänst som motionären avser.
Äldrenämnden är positiv till byggande av ett äldreboende i kooperativ form.
Däremot har inte äldrenämnden några planer på att bygga äldreboende i
Fågelmara för egen del.
Äldrenämndens AU förslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionärens förslag att utreda och bygga äldreboende i Fågelmara med
anledning av pågående projekt som äldrenämnden medverkar i.
Ingela Abramsson yrkar ändring av att-satsen till att med anledning av
ovanstående yttrande anse motionen besvarad.
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att med anledning av ovanstående yttrande anse motionen besvarad.

29 januari 2003

Diariet
Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare
Handik nämnd

5

Dnr

§9
Förslag om förändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa enligt
socialtjänstlagen i Karlskrona kommun
Fr o m 2002-07-01 gäller förändrad taxa utifrån riksdagsbeslut 2001-11-14 med
bl a högkostnadsskydd (maxtaxa) och nationellt förbehållsbelopp för hemtjänst
och särskilt boende.
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-22 om utformningen av taxan för
Karlskrona. Däri ingick tillämpningsanvisningar för taxan.
Äldreförvaltningen föreslår nu en del förändringar. Skälen till detta är
- dels att ytterligare några förändringar enl riksdagsbeslutet (bl a ränteinkomster) gäller fr o m 2003-01-01.
- dels att några mindre delar av taxan bör omformas (dagverksamhet,
korttidsboende).
- dels korrigering vid negativt avgiftsutrymme.
- dels att vissa justeringar behöver göras med anledning av nya allmänna råd
från Socialstyrelsen (meddelandeblad 14/02 nov 2002).
Äldrenämnden har befogenheter att besluta om förändringar av taxan och dess
tillämpningsanvisningar så länge dessa ej innebär mera principiella förändringar.
Äldreförvaltningens bedömning är att äldrenämnden har befogenheter att besluta
om nu föreslagna förändringar. Dessa bör dock anmälas till kommunstyrelsen.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna föreslagna förändringar av tillämpningsanvisningarna för
omsorgstaxan, samt
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen.
___________________
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Ledn gr
Pers sekr
Ekonomer
Utredare

§ 10
Förslag till internbudget
Den viktigaste utgångspunkten för internbudgeten är de beslut som kommunfullmäktige antog i 2003 års budget rörande äldreomsorgen, samt vissa övergripande
beslut.
Upprättat budgetförslag för olika verksamheter och ansvarsområden bygger på att
nämnden får full kompensation för intäktsminskningarna av nytt avgiftssystem.
I budgeten har en generell besparing om 4 Mkr inarbetats i enlighet med äldrenämndens beslut om budgetäskande 2003-2005.
En enda helt ny ambitionshöjning som inarbetats i budgeten är att starta en dagverksamhet för dementa i östra kommundelen i september. Därvid har vägts in att
viss avlastning sker av hemtjänsten och på särskilt boende.
I några fall har budgeten förstärkts p g a kvarstående verksamhetsproblem och
arbetsmiljöproblem som rapporterats till och godkänts av äldrenämndens arbetsutskott under 2002.
Ovanstående planering har medfört att det föreligger en negativ differens om 5,1
Mkr mellan beviljade kommunbidragsram och behovet av medel till verksamheten. Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag för att få budgeten i balans
vilket bl a innebär minskning av antalet dubbelrum och platser vid sjukhem.
Äldrenämndens taxeintäkter har minskat mer än den kompensation som erhålls av
staten. Skall äldrenämnden fullt ut ta ansvar för detta inom sin budgetram saknas
ca 5 Mkr. I så fall krävs åtgärder i form av exempelvis avgiftshöjning och/eller
förändringar av verksamheten. Innan en mer ingående planering för detta alternativ görs behövs klarläggande av äldrenämndens ekonomiska ansvar för taxans
utfall.
Ärendet kommer att behandlas vid ett extra nämndsammanträde den 12/2
kl 15.30.
Informationen tas till dagens protokoll.

29 januari 2003
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Idrott- o fritidsn

7

Dnr 2002.0324.753

§ 11
Framställning om bidrag till boulebanor
För närvarande föreligger två ansökningar om bidrag till boulebanor.
Dessutom har pensionärsorganisationerna via KPR (2002-10-28 § 32) framfört
önskemål om inomhusboulebanor.
Bidrag för anläggning av banor för fritidsaktiviteter är inte en uppgift för äldrenämnden, även om målgruppen i detta fall främst är pensionärer. Boulebanor
förläggs ofta i anslutning till andra fritidsanläggningar varför detta bör vara en
fråga för idrotts- och fritidsnämnden.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att överlämna framställningarna om boulebanor till idrotts- och fritidsnämnden.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

29 januari 2003
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Utredare
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PRO Aspö
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Dnr 2002.0344.739

§ 12
Framställning om bidrag till utbyggnad av befintlig PRO-lokal Aspö
PRO Aspö har hemställt hos kommunen om bidrag med 180 000 kronor för
utbyggnad av befintlig PRO-lokal. Framställningen har överlämnats till
äldrenämnden för handläggning.
Äldrenämnden har ansvar för kommunala bidrag till pensionärsorganisationer för
verksamhet och lokaler (hyra eller drift av egna lokaler). PRO Aspö erhåller sedan
tidigare driftsbidrag till befintliga lokaler.
Äldrenämnden har inga regler och ej heller medel för bidrag till byggande av
lokaler.
Äldreförvaltningen har tillsammans med idrotts- och fritidsförvaltningen träffat
företrädare för PRO Aspö, Folketshusföreningen Aspö och båtklubben. Därvid
framkom att båtklubbens nya klubblokal är tillgänglig att hyra. Detsamma gäller
Folkets hus som dock behöver rustas upp. Folketshusföreningen har också
hemställt om ekonomiskt stöd från kommunen.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att avslå framställningen eftersom äldrenämnden saknar medel för bidrag till
byggnation av lokaler, samt
att hänvisa till möjligheterna att hyra andra befintliga samlingslokaler på Aspö.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

___________________

29 januari 2003

Diariet
Mynd kont

9

Dnr 2001.0150.739

§ 13
Antal sökande till särskilt boende december 2002, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i december 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i
december 67 personer, inklusive 7 sökande från annan kommun. De som väntat
mer än 3 månader är 15 personer.
Jan-Åke Nordin efterhör hur tendensen är 2003 med sökande till särskilt boende.
Svar kommer att lämnas vid nästa sammanträde.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

29 januari 2003
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§ 14
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2002-12-17 och 2003-01-15.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2002.
c) ansökan om bistånd enl 4 kap 1 § och 5 kap 5 § SoL i form av plats i särskilt
boende.
d) avsked enl LAS 18 §.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

___________________
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MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 166 Yttrande över revisionens granskning av bisysslor.
§ 169 Ekonomisk rapportering 2003, Karlskrona kommunkoncern.
§ 171 Karlskrona kommuns kommunledningsorganisation år 2003-2006.
§ 172 Kommunstyrelsens beslut över befattningar på kommunledningsförvaltningen.
Kommunfullmäktige
§ 155 Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter.
§ 169 Budget 2003 och planer 2004-2005.
§ 173 Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda.
§ 174 Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker)
§ 175 Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor.
§ 177 Kommunrådet – utvärdering och direktiv.
Kommunledningsförvaltningen
Svar på revisionsrapport: Granskning av bisysslor.
Minnesgåva vid pensionsavgång.
Socialförvaltningen
Ang förslag till dels nya drogförebyggande strategier och dels hand-lingsplan för
drogförebyggande arbete samt förslag till riktlinjer för alkoholservering och
folkölsförsäljning.
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU-nytt nr 2 2002.
Kvalitetsbarometern ´02:2 – Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i
Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län
Tillsyn av korttidsboendet Gläntan i Karlskrona kommun.
Protokoll
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-12-02.
Förtroendenämnden 2002-12-12.
Meddelandeblad
Försörjningsstöd 2003 – om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937).
Brev
Från Sveriges Pensionärsförbund – ledamöter till KPR 2003-2006.
Från FolkpartietLiberalerna – Motion ang personlig hemservice för
funktionshindrade.
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 12 februari 2003
§ 16

Förslag till internbudget

§ 17

Strategiskt program från socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet i Äldrenämnden
2003-2006

12 februari 2003

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 12 februari 2003, kl 15.40-16.10

Beslutande

ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän
sekreterare

Åke Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Siv Brorsson (s)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Ingegerd Qvist (s) tjg ers 15.40-16.10
Inge Elmström (s) tjg ers 15.40-16.10
Lennart Johannisson (m) tjg ers 15.40-16.10
Weste Brynestam (c) tjg ers 15.40-16.10
Christer Göstasson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Lena Hjort (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Anette Lirsjö
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Mats Crambé

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

Justerare

___________________
Mats Crambé

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

Paragraf: 16-17

februari 2003,

2
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Dnr

§ 16
Förslag till internbudget
Den viktigaste utgångspunkten för internbudgeten är de beslut som kommunfullmäktige antog i 2003 års budget rörande äldreomsorgen, samt vissa övergripande
beslut.
Upprättat budgetförslag för olika verksamheter och ansvarsområden bygger på att
nämnden får full kompensation för intäktsminskningarna av nytt avgiftssystem.
I budgeten har en generell besparing om 4 Mkr inarbetats i enlighet med äldrenämndens beslut om budgetäskande 2003-2005.
En enda helt ny ambitionshöjning som inarbetats i budgeten är att starta en dagverksamhet för dementa i östra kommundelen i september. Därvid har vägts in att
viss avlastning sker av hemtjänsten och på särskilt boende.
I några fall har budgeten förstärkts p g a kvarstående verksamhetsproblem och
arbetsmiljöproblem som rapporterats till och godkänts av äldrenämndens arbetsutskott under 2002.
Ovanstående planering har medfört att det föreligger en negativ differens om 5,1
Mkr mellan beviljade kommunbidragsram och behovet av medel till verksamheten. Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag för att få budgeten i balans
vilket bl a innebär minskning av antalet dubbelrum och platser vid sjukhem.
Äldrenämndens taxeintäkter har minskat mer än den kompensation som erhålls av
staten. Skall äldrenämnden fullt ut ta ansvar för detta inom sin budgetram saknas
ca 5 Mkr. I så fall krävs åtgärder i form av exempelvis avgiftshöjning och/eller
förändringar av verksamheten. Innan en mer ingående planering för detta alternativ görs behövs klarläggande av äldrenämndens ekonomiska ansvar för taxans
utfall.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till internbudget,
att vid kommande sammanträde behandla uppföljningsrapport om utfallet av nya
avgiftssystemet med begäran om ekonomisk kompensation, samt
att uppdra åt förvaltningen utreda och föreslå ändringar betr prövning av behovet
särskilt boende samt in- och utflyttningsrutiner.
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på förvaltningens förslag om ytterligare besparingar.
forts.
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§ 16 (forts)
Förslag till internbudget
Jan-Åke Nordin yrkar att äldrenämnden beslutar begära till kommunfullmäktige
full kompensation för intäktsminskningarna av nytt avgiftssystem (maxtaxan), att
hemställa hos kommunfullmäktige om utökad ram i enlighet med det borgerliga
budgetförslaget för 2003, samt att inte genomföra besparingar inom särskilt
boende enligt förvaltningens förslag.
Bengt Lindskog påminner om kommunfullmäktiges direktiv om att där inte mål
och medel harmonierar gäller medel, samt att förvaltningen ska begära full
kompensation för maxtaxan.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jan-Åke Nordins
avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om Jan-Åke Nordins
tilläggsyrkandes 1:a att-sats. Övriga två att-satser faller.
Äldrenämnden har således beslutat
att godkänna upprättat förslag till internbudget,
att vid kommande sammanträde behandla uppföljningsrapport om utfallet av nya
avgiftssystemet med begäran om ekonomisk kompensation,
att uppdra åt förvaltningen utreda och föreslå ändringar betr prövning av behovet
särskilt boende samt in- och utflyttningsrutiner, samt
att äldrenämnden beslutar begära till kommunfullmäktige full kompensation för
intäktsminskningarna av nytt avgiftssystem (maxtaxan).
Jan-Åke Nordin, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Lennart
Johannisson, Weste Brynestam reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bilaga 1
___________________

12 februari 2003
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§ 17
Strategiskt program från socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet i
Äldrenämnden 2003-2006
Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet överlämnar ett strategiskt program
i 7 punkter.
Bilaga 2
Jan-Åke Nordin överlämnar från den borgerliga gruppen 2 att-satser ang hur full
etableringsrätt inom hemtjänsten kan genomföras och införande av valfrihet inom
hemtjänsten.
Bilaga 3
Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att bereda överlämnade
ärenden.
Äldrenämndens AU beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att bereda överlämnade ärenden.
___________________

26 februari 2003
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 februari 2003
§ 18

Uppföljning av avgiftssystemet för omsorgen

§ 19

Översyn av regler och rutiner ang sekretess och gåvor

§ 20

Förslag till revidering av program för boende-, livs- och vårdmiljö vid utveckling av
särskilt boende inom äldreförvaltningen

§ 21

Bokslut för 2002

§ 22

Upphandling av korttidsvård vid Rosengården

§ 23

Förslag till yttrande över detaljplan för kv Havfrun, Hector m fl (Västerudd

§ 24

Erbjudande om donation

§ 25

Utvärdering och förslag om införande av regler och riktlinjer för avgiftsfri
avlösarservice

§ 26

Antal sökande till särskilt boende januari 2003, samt fördelade resurser

§ 27

Delegeringsbeslut

§ 28

MEDDELANDEN

26 februari 2003

Plats och tid

Galleriet, Gullberna park
onsdagen den 26 februari 2003, kl 14.00-15.10

Beslutande

ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän
sekreterare

Åke Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Siv Brorsson (s)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Ingegerd Qvist (s) tjg ers 15.40-16.10
Inge Elmström (s) tjg ers 15.40-16.10
Lennart Johannisson (m) tjg ers 15.40-16.10
Weste Brynestam (c) tjg ers 15.40-16.10
Christer Göstasson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Lena Hjort (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Anette Lirsjö
äldrekonsulent Marika Persson
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Kerstin Johansson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

Justerare

___________________
Kerstin Johansson

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

Paragraf: 18-28

mars 2003,

2
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§ 18
Uppföljning av avgiftssystemet för omsorgen
Lars Larsson informerar om det ekonomiska utfallet p g a nya avgiftssystemet.
Utfallet baseras på intäkterna för november och december år 2002 varvid
avgifterna uttagits enligt de nya tillämpningsanvisningarna.
Utfallet visar att intäkterna minskat med 800 tkr per månad. Enligt tidigare kalkyl
enligt förslaget till nytt avgiftssystem (våren 2002) beräknades
intäktsminskningen till 675 tkr/månad.
För år 2003 innebär detta följande för äldreförvaltningen:
• Minskade intäkter
- 9,6 Mkr/år
• Statlig kompensation vilket överförs som
+ 6,1 Mkr/år
kommunbidrag till äldrenämnden
• Indexuppräkning av intäkterna (1,85 %)
- 1,6 Mkr/år
• Bedömd verklig intäktsökning p g a inkomster + 0,6 Mkr/år
och avgiftshöjningar________________________________
Nettoeffekt för äldrenämnden
- 4,5 Mkr/år
Från 2004 ökar statens kompensation från för närvarande 6,1 Mkr till 7,2 Mkr.
Äldrenämndens budget måste balanseras med 4,5 Mkr genom utökad ram eller
åtgärder för att öka intäkterna och/eller minska kostnaderna.
Höjningen av taxan och besparingar kommer att upplevas som kvalitetsförsämringar. Äldreförvaltningen föreslår därför att möjligheterna till utökad ram prövas.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att begära hos kommunfullmäktige full kompensation för intäktsbortfall p g a nya
avgiftssystemet med f n 4,5 Mkr år 2003, samt
att godkänna bifogad uppföljningsrapport.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

26 februari 2003
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§ 19
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.
Äldrenämnden beslutade 2002-12-17 återremittera ärendet för att få kommunjuristens utlåtande om förslaget till öppnande av privat post. Därefter har viss
justering gjorts av texten.
Ärendet har återremitterats för att inhämta handikapp-, social- och
överförmyndar-nämndens ev synpunkter.
Socialnämnden har lämnat en del synpunkter, vilka beaktats i dokumentet
Sekretess- och tystnadsplikt.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättade regler och rutiner ang sekretess och gåvor.
___________________

26 februari 2003

Dnr

§ 20
Förslag till revidering av program för boende-, livs- och vårdmiljö vid
utveckling av särskilt boende inom äldreförvaltningen
Ärendet utgår, då synpunkter från pensionärsorganisationerna ska inhämtas.
___________________
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§ 21
Bokslut för 2002
Lars Larsson informerar att 2002 års resultat blev – 8,5 Mkr.
Orsaken till underskottet är bl a att förvaltningen ej fått full kompensation för
maxtaxan, volymökning i hemtjänsten och att kostnaderna för sjukfrånvaron ej
kompenserats fullt ut.
Jan-Åke Nordin är tveksam till skrivningen på sid 2, sista stycket, Köerna till
särskilt boende har minskat kraftigt…. Tendensen visar istället att kön börjat öka
igen.
Bengt Lindskog och Åke Svensson anser inte att skrivningen ska ändras.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna bokslutet för äldrenämndens verksamhet 2002.
____________________

26 februari 2003
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Utredare
Upphandl enh GR
Vårdt Blekinge § 22
Upphandling av korttidsvård vid Rosengården

7

Dnr

Äldrenämnden är huvudman för korttidsvård på entreprenad som bedrivs vid
Rosengården sedan 1993-10-01. Nuvarande avtal med Vårdteam Blekinge,
Svensson & Mogren AB, har förlängts en gång och går ut 2004-02-28. Enligt
lagen om offentlig upphandling, LOU, så måste ny upphandling ske.
Äldrenämnden har tillstånd att handla upp tidigare upphandlad verksamhet inom
välfärdsområdet om äldrenämnden finner detta vara den lämpligaste formen.
Synpunkter och erfarenheter har inhämtats från olika företrädare beträffande
nuvarande verksamhet. Därvid har främst vårdtyngd, antal platser och
rehabiliteringsansvar diskuterats
Upphandlingsunderlag med kravspecifikation håller på att utarbetas i samarbete
med bl a kommunens upphandlingsenhet. Det som tillkommer att reglera är att det
kan bli aktuellt att byta lokalen för att få en högre standard – främst beträffande
hygienutrymmena.
Platsantalet föreslås vara oförändrat. Det kan eventuellt förändras något under
avtalstiden för att nyttja ev nya lokaler optimalt. Detta skall anges i kravspecifikationen.
Kravspecifikationen bör förändras mot tidigare så att avtalstiden blir 5 år med
möjlighet till förlängning 3 år.
Vidare kommer utvärderingsklausulen att preciseras genom att pris, kvalitet m m
viktas vid utvärderingen.
Enligt kommunfullmäktiges beslut skall internt anbud kunna läggas av egen regi.
Policy och regler för detta har antagits av kommunfullmäktige 2000-02-24.
Äldreförvaltningen föreslår därför att egen regi skall lämna anbud grundat på
kommunfullmäktiges principer för detta ändamål. För att tydligt avgränsa
uppdraget från övrig verksamhet inom förvaltningen föreslås att chefen för
Rödeby och Nättraby-distriktet svarar för egen regianbud och om detta antages,
för driften under avtalad tid.
En tidplan har upprättats.

forts.
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§ 22 (forts)
Upphandling av korttidsvård vid Rosengården
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att upphandling av korttidsboende vid Rosengården sker enl upprättad inriktning,
att uppdra åt chefen för Rödeby och Nättraby-distriktet att lämna anbud för egen
regi utifrån fastställda principer och ansvara för verksamheten om så blir aktuellt,
att delegera till arbetsutskottet att besluta om kravspecifikationen, samt
att godkänna upprättad tidplan.
Bengt Lindskog yrkar att 1:a att-satsen kompletteras med .. som idag sker vid
Rosengården..
Jan-Åke Nordin säger nej till egen regi och yrkar avslag på att-sats 2.
Åke Svensson yrkar, med respekt för skattebetalarnas pengar och att allt regelverk
vid upphandling följs, bifall till arbetsutskottets förslag.
Siv Holmberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Bengt Lindskogs
tillägg i att-sats 1 mot Jan-Åke Nordins avslagsyrkande av att-sats 2 och finner att
äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag med tillägg i att-sats 1.
Äldrenämnden har således beslutat
att upphandling av korttidsboende, som idag sker vid Rosengården, görs enl
upprättad inriktning,
att uppdra åt chefen för Rödeby och Nättraby-distriktet att lämna anbud för egen
regi utifrån fastställda principer och ansvara för verksamheten om så blir aktuellt,
att delegera till arbetsutskottet att besluta om kravspecifikationen, samt
att godkänna upprättad tidplan.
Jan-Åke Nordin, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Lennart
Johannisson, Weste Brynestam reserverar sig mot att-sats 2 till förmån för eget
yrkande.

26 februari 2003

Diariet
Samhällsb förv
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Dnr 2002.0133.214

§ 23
Förslag till yttrande över detaljplan för kv Havfrun, Hector m fl (Västerudd)
Äldrenämndens AU har tidigare lämnat yttranden över detaljplaneprogrammet
och över planens samrådsförslag och har vid dessa tillfällen betonat vikten av att
bostäderna utformas så att de möjliggör kvarboende vid funktionsnedsättning och
ålderdom. Vidare har framförts att behovet och möjligheten att etablera ett särskilt
boende inom området bör prövas i det fall projekteringen drar ut på tiden.
Ett förslag till yttrande har upprättats.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att avge yttrande över detaljplan för kv Havfrun, Hector m fl (Västerudd) i
enlighet med i yttrandet framförda synpunkter.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

26 februari 2003

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
FöreningsSparbanken

10

Dnr

§ 24
Erbjudande om donation
Äldrenämnden har via FöreningsSparbanken fått erbjudande att mottaga en
donation.
Erbjudna medel skall tillfalla en stiftelse benämnd May Carlssons minnesfond.
Nedanstående önskemål finns:
Fondens ändamål skall vara att främja vården av behövande ålderstigna som bor
på något av de kommunala äldreboendena på Trossö i Karlskrona, genom att på
olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att för dem
anordna underhållning, extra kalas osv. Det är donatorns förhoppning att vården
genom detta bidrag skall kunna göras mer omväxlande för att tillvaron för de
gamla inte skall te sig så enformig.
Fondens medel skall innestå på bankkonto i FöreningsSparbanken.
Ur fonden får årligen föregående års avkastning samt 25 000 kronor ur kapitalet
delas ut.
Fonden skall förvaltas av Karlskrona kommun som har att, efter förslag av
föreståndarna för de olika äldreboendena på Trossö, bestämma angående
medlens användning.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att tacka ja till erbjuden donation med tillhörande regler för årlig utdelning.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

26 februari 2003
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Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
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Dnr 2001.0070.776

§ 25
Utvärdering och förslag om införande av regler och riktlinjer för avgiftsfri
avlösarservice
Under perioden 2001-07-01 – 2003-02-28 har försöksverksamhet bedrivits
avseende avgiftsfri avlösarservice inom handikappnämnden och äldrenämnden.
Handikappnämnden har fattat beslut om att införa avgiftsfri avlösarservice
permanent fr o m 2003-01-01. Försök har bedrivits inom projektet Anhörigstöd,
som var ett projekt där Riksdagen avsatte 100 miljoner årligen under tre år (19992001), för att landets kommuner i samverkan med anhörig- och frivilligorganisationer skulle utveckla stödet till familjer och andra närstående.
Ett dokument har upprättats ang utvärdering av avgiftsfri avlösarservice.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att införa avgiftsfri avlösarservice för anhörigvårdare med max 18 timmar per
månad och i övrigt enligt de förutsättningar som anges i upprättat dokument, samt
att kostnaderna för biståndsbeslutet finansieras inom ramen för
äldreförvaltningens budget.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

26 februari 2003

Diariet
Mynd kont
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Dnr 2001.0150.739

§ 26
Antal sökande till särskilt boende januari 2003, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i januari 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i januari
72 personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3
månader är 21 personer.
I fortsättningen önskar äldrenämnden en jämförelse av kön 12 månader bakåt.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

26 februari 2003
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§ 27
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-01-29 och 2003-02-12.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari 2003.
c) förslag till yttrande över program Nordvästra Stadsbygden – Rosenholm med
omgivningar, samt Program för detaljplan för del av Karlskrona 6:1,
Rosenholm.
d) förslag till yttrande över detaljplan för Pottholmen etapp 1.
e) yttrande över planprogram för Lupinen 12 m fl (Tegelgården).
f) yttrande över detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

___________________

26 februari 2003
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§ 28
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 5 Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002.
§ 9 Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny lag om
extraordinära händelser.
§ 13 Reglemente för kommunala pensionärsrådet KPR.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
karlskrona.se - översiktsplan för Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län
Tillsyn av korttidsboendet Rosengården i Karlskrona kommun.
Länsrätten i Blekinge län
Remiss 2003-02-10 Mål nr 133-03
Protokoll
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-01-23.
Kommunala pensionärsrådet 2003-01-27.
Svenska kommunförbundet - Cirkulär
Enkätundersökning om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
Blekinge FoU-enhet
Årsrapport verksamhetsberättelse 2002.
Brev
Från Mellanstadens nattpatrull – ang leasingbil.
Från områdescheferna i Jämjö - Lyckeby –ang grundlön och övertidsersättning.
___________________

26 mars 2003

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 mars 2003
§ 29

Delårsbokslut/budgetuppföljning per 28/2

§ 30

Förslag om minskning av antalet dubbelrum och vårdplatser vid Östergården

§ 31

Förslag till att pröva modifierad 3-3 modell i Eklidens kök

§ 32

Förslag till måltidspris vid äldreförvaltningens serveringar för externa gäster

§ 33

Antal sökande till särskilt boende februari 2003, samt fördelade resurser

§ 34

Svar betr motion ang personlig hemservice för funktionshindrade

§ 35

Delegeringsbeslut

§ 36

MEDDELANDEN

1

26 mars 2003

Plats och tid

Galleriet, Gullberna park
onsdagen den 26 mars 2003, kl 14.00-15.15
Beslutande
ordförande
Åke Svensson (s)
1:e vice ordf
Annelie Svensson (s)
2:e vice ordf
Jan-Åke Nordin (m)
ledamöter
Mats Crambé (s)
Owe Petersson (s)
Siv Holmberg (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v) 14.00-15.10 §§ 29-34
Henrik Wachtmeister (mp)
Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-15.15
Inge Elmström (s) tjg ers 14.00-15.15
Christer Göstasson (s) tjg ers 15.10-15.15 §§ 35-36
Övriga närvarande ersättare
Christer Göstasson (s) 14.00-15.10
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Lennart Johannisson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Lena Hjort (fp)
Weste Brynestam (c)
tjänstemän
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Anette Lirsjö
personalchef Susanne Nordin
kostchef Gull-Britt Nilsson
sekreterare
Kerstin Nilsson
Utses att justera

Owe Petersson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

Justerare

___________________
Owe Petersson

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

Paragraf: 29-36

april 2003,

2

26 mars 2003

Diariet
Ks
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

3

Dnr

§ 29
Delårsbokslut/budgetuppföljning per 28/2
Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa ett underskott med 11 Mkr för år
2003. Vidtagna och planerade åtgärder är då ej beaktade.
Minskning av antalet dubbelrum och platser pågår och beräknas ge delårseffekt
med 1,7 Mkr och helårseffekt 2004 med 3,5 Mkr.
Äldrenämnden har begärt kompensation p g a maxtaxereformen för 2003 med 4,5
Mkr. Om så ej beviljas måste taxeändringar ske snarast.
Återstår att ta fram ytterligare besparingsalternativ. Därför pågår översyn av
biståndsbedömning av särskilt boende. Även bedömningar av hemtjänst kan
behöva aktualiseras.
Vidare har förvaltningen fått i uppdrag att se över matdistribution till ordinärt
boende. Detta hinner dock sannolikt ej att ge några spareffekter under innevarande
år.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå ett nollresultat.
Susanne Nordin informerar om äldreförvaltningens personal- och hälsobokslut
2002. Materialet delas ut till ledamöterna.
Åke Svensson hänvisar till det uppdrag som äldreförvaltningen fick vid äldrenämndens sammanträde 2003-02-12 vari ingår bl a att prioritera och integrera
hemtjänsten, matdistribution. Jan-Åke Nordin hänvisar till att uppdraget även
omfattar full etableringsrätt och valfrihet inom hemtjänsten. Därutöver tillkommer
översyn av möjligheterna att förändra taxan. Detta uppdrag ska politiker och
förvaltningen gemensamt utreda.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

26 mars 2003

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

4

Dnr

§ 30
Förslag om minskning av antalet dubbelrum och vårdplatser vid
Östergården
Med anledning av obalans i äldrenämndens budget som föreligger år 2003 så har
nämnden uppdragit åt förvaltningen att ta fram förslag till minskning av kvarvarande dubbelrum. Därvid kan besparingar göras samtidigt som en angelägen
kvalitetshöjning görs för de äldre och berörd personal.
Under hösten 2002 minskades antalet dubbelrum/platser vid Mogården med 5 st.
Vidare uppdrogs åt förvaltningen att utarbeta alternativa förslag till minskning av
dubbelrum och platser vid Östergården. Därvid skulle beaktas att korttidsplatserna
vid Mölleberg minskar när planerad dagverksamhet kommer till stånd.
En arbetsgrupp med företrädare för berörda verksamheter och fackliga
organisationer har arbetat med frågan.
För innevarande år ger minskningen delårseffekt med ca 1,7 Mkr. Helårseffekt
fr o m år 2004 blir ca 3,5 Mkr.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag om minskning med 12 dubbelrum/platser vid
Östergården, samt förändringen av korttidsplatser,
att införa intagningsstopp fr o m 2003-04-01, samt
att förvaltningen följer utvecklingen av kön och omedelbart slår larm om kön
ökar dramatiskt.
Jan-Åke Nordin meddelar att den borgerliga gruppen ej deltar i beslutet.
Bilaga 4
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

26 mars 2003

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
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Dnr

§ 31
Förslag att pröva modifierad 3-3 modell i Eklidens kök
Äldreförvaltningen har mottagit en begäran från personal och arbetsledning att få
pröva flexibel arbetstidsmodell i Eklidens kök.
Förvaltningen prövar idag en handfull projekt av flexibla arbetstidsmodeller.
Eklidens kök har presenterat ett förslag som inte påminner om något av de
tidigare projekten. Schemakonstruktionen påminner om 3-3 modellen, men är
modifierad för att anpassas mot verksamhet och ekonomiska ramar.
Den schemalagda tiden i köket kommer att vara ca 2 000 timmar färre än de
timmar som för 2002 användes i produktion. Arbetslaget på Ekliden beräknar att
detta skall låta sig göras genom just flexibel arbetstidsanvändning och förändrat
arbetssätt.
Föreslagen modell prövas från 1.4 2003 till 31.12 2004. Om modellen efter
projekttiden klarat bibehållen ekonomisk ram, bibehållit eller förbättrat kvalitén
på leverans av måltider och därtill uppnått önskad effekt på arbetsmiljön föreslås
projektet permanentas.
En ekonomisk och kvalitetsmässig utvärdering kommer att ske halvårsvis. I det
fall projektet föreslås permanentas efter projekttidens utgång skall förslag om
detta presenteras för äldrenämndens AU senast oktober 2004.
Äldrenämnden är positiv till att fler uppmuntras att pröva olika arbetstidsmodeller
om detta sker inom ram.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna föreslaget projekt till modifierad 3-3 inom Eklidens kök under tiden
2003-04-01 till 2004-12-31, samt
att projektet kan avbrytas efter beslut av förvaltningsledning om kvalitén på
kosten producerad vid Ekliden försämras eller om ekonomiska ramar för
verksamheten överskrids.

26 mars 2003
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Pers sekr
Utredare
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§ 32
Förslag till måltidspris vid äldreförvaltningens serveringar för externa gäster
För boende och andra pensionärer är lunchpriset 43 kronor. För personal och
övriga gäster uttages för närvarande 45 kronor. Enligt gällande tillämpningsanvisningar till gällande taxa så skall anhöriga och gäster, som ej är pensionärer,
erbjudas måltider till samma avgift som personalen.
Med jämna mellanrum uppstår diskussion om prissättningen för övriga gäster
d v s anhöriga och andra besökande, som ej är pensionärer, vid dagcentralernas
matserveringar. Ett sådant fall är för närvarande aktuellt i Jämjö där företrädare
för en privat matservering anser att äldreförvaltningen har så låga priser att detta
menligt påverkar deras verksamhet.
Äldreförvaltningen anser att det är självklart att de äldres anhörig och vänner,
samt andra besökande skall kunna erbjudas mat på våra serveringar. Det är dock
rimligt att priset bättre överensstämmer med marknadens. Samordningen med
priset för personal föreslås avskaffas, eftersom det finns behov av att kunna
reglera personalmåltider i annan ordning.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att följande priser skall gälla för externa gäster, som ej är pensionärer
Lunch
55 kronor
Julbord eller motsvarande
100 kronor, samt
att avskaffa samordning med priset för personal som ses över i annan ordning.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

26 mars 2003

Diariet
Mynd kont

7

Dnr 2001.0150.739

§ 33
Antal sökande till särskilt boende februari 2003, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i februari 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i
februari 78 personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat mer
än 3 månader är 25 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

26 mars 2003

Diariet
Kf
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
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Dnr 2002.0407.740

§ 34
Svar betr motion ang personlig hemservice för funktionshindrade
Äldrenämnden och handikappnämnden har fått motionen för beredning och
beslutsförslag.
Motionen berör i första hand handikappnämnden, som 2002-12-19 § 169 fått
kommunfullmäktiges uppdrag att utreda hur valfrihet för personer med insatser
enl socialtjänstlagen kan genomföras i likhet med lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
Äldrenämnden berörs av motionen, om personlig service istället för hemtjänst, om
en sådan förändring även skall omfatta personer 65 år och äldre.
Äldreförvaltningen anser att äldrenämnden måste avvakta handikappnämndens
utredning enl kommunfullmäktiges uppdrag, om valfrihet skall införas till
funktionshindrade istället för hemtjänst, innan ställning tas till om personlig
service även bör omfatta funktionshindrade personer över 65 år.
I anslutning till denna utredning bör samråd ske med äldrenämnden.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avslå motionen med hänvisning till att liknande uppdrag redan lämnats till
handikappnämnden, samt
att hemställa att handikappnämnden därvid samråder med äldrenämnden betr ev
personlig hemtjänst till personer över 65 år.
Lena Hjort yrkar att äldrenämnden hos kommunfullmäktige begär anstånd med att
besvara motionen tills handikappnämndens utredning är klar ang hur valfrihet för
personer med insatser enl socialtjänstlagen kan genomföras i likhet med lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Äldrenämnden beslutar
att begära anstånd med att besvara motionen med ovan angivet skäl.

26 mars 2003

§ 35
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-02-24 och 2003-03-12.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari 2003.
c) yttrande över överklagat beslut ang inköp av dagligvaror.
d) yttrande över överklagat beslut ang avgiftsberäkning.
e) yttrande över överklagat beslut.
Jan-Åke Nordin deltar ej i beslut ang c) och e).
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

___________________
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26 mars 2003

§ 36
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 26 Begäran om avvikelse från kommunens grafiska profil vad gäller handikappförvaltningens bilar.
§ 30 IT-utvecklingsmiljö.
§ 31 Hyrköp av datorer inom Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige
§ 24 Förslag till reviderat handikappolitiskt program.
Kommunledningsförvaltningen
Anvisningar för budgetuppföljning med prognos för 2003 års utfall.
Länsrätten i Blekinge län
Remiss 2003-02-25 Mål nr 184-03
Remiss 2003-03-05 Mål nr 133-03
Protokoll
Förtroendenämnden 2003-02-06.
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-02-13.
Vårdförbundet Blekinge 2003-02-04.
Äldreförvaltningen, MBL § 11 förhandling, 2003-03-07.
Äldreförvaltningens centrala samverksamgrupp 2003-01-21.
Äldreförvaltningens centrala samverksamgrupp 2003-01-29.
Svenska kommunförbundet - Cirkulär
Kommunen kan inte längre uppbära pensioner (2003:15).
Allmänhetens insyn i kommunala driftentreprenader, del II (2003:20).
Förtroendenämnden Blekinge
Verksamhetsberättelse 2002.
Nytt från KEFU
KEFU Skåne nr 1 mars 2003.
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23 april 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 23 april 2003
§ 37

Förslag till revidering av program för boende-, livs- och vårdmiljö vid utveckling av
särskilt boende inom äldreförvaltningen

§ 38

Översyn av tillämpningsprinciper för uthyrning av äldreförvaltningens
gemensamhetslokaler

§ 39

Yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald

§ 40

Årsredovisning donationsfonder

§ 41

Tryggve – samarbetsprojekt i palliativ vård mellan äldreförvaltningen och
primärvården

§ 42

Delårsbokslut och budgetuppföljning per 31/3

§ 43

Framställan om investeringsmedel för inköp av sängar samt trygghetslarm

§ 44

Antal sökande till särskilt boende mars 2003, samt fördelade resurser

§ 45

Svar på skrivelse ang seniorboende

§ 46

Förslag om ändring av riktlinjer för biståndsbedömning till särskilt boende

§ 47

Delegeringsbeslut

§ 48

MEDDELANDEN

23 april 2003

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 23 april 2003, kl 14.00-14.10

Beslutande

ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Åke Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Siv Brorsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-14.10
Inge Elmström (s) tjg ers 14.00-14.10
Weste Brynestam (c) tjg ers 14.00-14.10
Christer Göstasson (s)
Lennart Rydén (s)
Lennart Johannisson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Lena Hjorth (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
förvaltningschef Lars Larsson
distriktschef Eva Herbertsson
ekonom Anette Lirsjö
ekonom Lill Körling
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Siv Brorsson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

Justerare

___________________
Siv Brorsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson
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§ 37
Förslag till revidering av program för boende-, livs- och vårdmiljö vid
utveckling av särskilt boende inom äldreförvaltningen
Tidigare omsorgsnämnden har sedan 1993 haft ett program för utveckling av
särskilt boende. Programmet har reviderats 1998.
Programmet är ett grunddokument som arbetats fram tillsammans med berörda
förvaltningar och skall ligga till grund vid all ny- och ombyggnad av särskilt
boende.
Under hösten 2002 har en arbetsgrupp haft i uppdrag att göra en revidering av
programmet med anpassning och utveckling för framtidens särskilda boenden.
Grundfilosofin kvarstår i aktuell version.
Programmet har reviderats i samråd med tekniska förvaltningen, Karlskronahem
och handikappförvaltningens handikappsekreterare. Arbetsterapeut, demenssjuksköterska, områdeschef och larmsamordnare har också ingått i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har inhämtat synpunkter från personal och projektledning i de
senaste om- och nybyggnationerna, Björkbacken (nybyggnad), Ekliden
(ombyggnad).
Arbetsgruppen har varit på besök och i detalj studerat, intervjuat personal,
utvärderat olika inrednings- och planlösningar.
Programmet har även granskats av räddningschefen vad avser brandsäkerhet och
kommunens IT-enhet gällande IT-lösningar i trygghetslarm och telefoni.
Förändringar i reviderat program utgår från den utvärdering som gjorts av senast
genomförda om- och nybyggnationer.
Arbetsgruppen har även försökt göra en bedömning av hur behoven kommer att se
ut i framtidens äldreboenden.
Pensionärsorganisationerna och KPR:s AU har lämnat synpunkter liksom
personalorganisationerna genom samverkansgruppen. Dessa synpunkter har
beaktats.
Annelie Svensson vill lyfta frågan om elöverkänslighet som kan bli aktuell
framöver.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna reviderat program för boende-, vård- och livsmiljö.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

23 april 2003
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§ 38
Översyn av tillämpningsprinciper för uthyrning av äldreförvaltningens
gemensamhetslokaler
En översyn har gjorts av de principer som finns för andrahandsuthyrning av
gemensamhetslokaler inom äldreförvaltningens verksamhet. Den lokal som har
störst frekvens på uthyrning är gemensamhetslokalen på Fregatten.
Till största delen hyrs lokalen ut till olika pensionärsföreningar. Lokalen har under
vissa veckor en besöksfrekvens på mellan 500-700 personer.
Uthyrningen av lokalerna ställer stora krav på underhåll och planering så att
kringservice fungerar.
Inom verksamheten finns ingen personal som är avsatt för att enbart kunna ge
denna service. När man hyr en gemensamhetslokal inom verksamheten bygger
detta på att föreningarna själva tar ett stort ansvar för lokalen och aktiviteten när
de vistas där.
Äldreförvaltningen har tillsammans med ansvariga för servicehuset Fregattens
kök och övrig verksamhet tagit fram förslag till Information och rutiner som skall
gälla när lokalen uthyrs.
En diskussion har förts om att höja taxan/timme vid uthyrning. Vid denna översyn
har inget sådant förslag lagts.
Äldreförvaltningen har, om inte framtagna rutiner följts till belåtenhet, föreslagit
att en avgift på 500 kronor skall debiteras den förening som hyrt lokalen.
Detta mot bakgrund av att det är av största vikt att framtagna rutiner följs med
respekt för ordinarie verksamhet, personal och boende.
Äldrenämndens AU uppdrar åt förvaltningen att komplettera ärendet med nuvarande taxa och att det tydligare gäller alla samlingslokaler inom förvaltningen.
Äldrenämnden beslutar
att fastställa reviderade tillämpningsprinciper för andrahandsuthyrning av
äldreomsorgens lokaler.

23 april 2003

Diariet
Kled
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

5

Dnr 2003.0125.109

§ 39
Yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald
Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttrande över rubr plan till
2003-05-05.
Äldreförvaltningen föreslår att följande synpunkter lämnas:
Äldreförvaltningen har relativt många anställda med utländsk bakgrund. Dessa
utgör en god resurs och kommer att bli allt viktigare för äldreomsorgen.
Antalet äldre med utländsk bakgrund, som har behov av insatser från
äldreomsorgen, kommer att öka.
Av dessa skäl är det ur äldreomsorgens perspektiv viktigt med en tydlig
handlingsplan för etnisk mångfald.
Förslaget till handlingsplan är föredömligt, kort och tydlig. Avsnittet om arbete är
särskilt viktigt för äldreomsorgen. Speciellt viktigt är kunskaperna i svenska
språket, vilket bör ägnas stor uppmärksamhet vid föreslagen validering.
I avsnittet om genomförande föreslås bl a att en integrationsplan upprättas av
varje nämnd inför år 2004. Detta tillstyrkes. Däremot kan ifrågasättas om det är
rätt arbetsform med upprättande av en årlig integrationsplan med mätbara mål
före december månads utgång. För att få en bättre integrering med budget och
övrig planering borde istället integrationsplanen revideras och uppdateras i
samband med att budgetförslagen lämnas in varje år.
Uppföljning kan ske i samband med årsbokslutet.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat yttrande.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

23 april 2003
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§ 40
Årsredovisning donationsfonder
Äldrenämnden har två fonden vars årsredovisningar ska 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 styrelsen.
Under 2002 har 28 750 kronor delats ut till bl a handikappomsorgens boenden i
Lyckeby.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättade årsredovisningar.
__________________

23 april 2003
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Utredare
Eva Frisell
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§ 41
Tryggve – samarbetsprojekt i palliativ vård mellan äldreförvaltningen och
primärvården
Vid sammanträde med äldrenämndens AU 2003-03-12 redovisade distriktsläkare
Elisabeth Jernby och områdeschef Eva Frisell en utvärdering av Tryggveprojektet som pågått under 2 år.
Framkom bl a att det är angeläget att fortsätta samarbetet, samt att 1-2 platser för
Tryggve/kortbo på Hammarbygården bibehålles. Vidare är det angeläget att
arbetssättet sprids inom hela kommunen.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna att samarbetet i enlighet med Tryggve-modellen fortskrider, samt
att rapportering om hur verksamheten utvecklas görs i anslutning till årsbokslutet.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 42
Delårsbokslut och budgetuppföljning per 31/3
Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa ett underskott med 11 Mkr för år
2003.
Minskning av antalet dubbelrum och platser pågår och beräknas ge delårseffekt
med 1 Mkr och helårseffekt 2004 med 3,5 Mkr. Denna besparing är medräknad i
prognosen.
Fullständigt åtgärdspaket redovisas i egen ärendepunkt.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med framtagande av förslag till
åtgärder för balansering av ekonomin.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 43
Framställan om investeringsmedel för inköp av sängar samt trygghetslarm
På flera av äldreförvaltningens särskilda boenden leasas idag sängar till vårdtagarna. Eftersom detta är en dyrare affär för kommunen än att äga sängarna själva vill
äldreförvaltningen istället köpa in nya sängar, så långt detta är möjligt. Tyvärr är
årets investeringsmedel redan ianspråktagna och trots flera omprioriteringar ses
ingen möjlighet att skapa detta utrymme i år.
Att leasa en ny säng från landstingets hjälpmedelscentral kostar idag ca 7 100
kr/år. Att köpa in samma säng kostar ca 17 000 kr, vilket istället innebär en årlig
kapital- och servicekostnad på ca 2 000 kr. Kostnadsmässigt innebär detta alltså
en vinst på drygt 5 000 kr per säng och år.
Behovet äldreförvaltningen ser just nu avser inköp av 30 sängar, vilket innebär en
ytterligare investering på 510 000 kr. Då äldreförvaltningen dessutom blivit
tvungna att ta 220 000 kr i anspråk av årets investeringsmedel för att akut köpa in
ett nytt trygghetslarm till ett särskilt bonde, äskar äldreförvaltningen även om
extra tilldelning för detta ändamål.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta
att tilldela äldrenämnden ytterligare 730 000 kr till investeringar för år 2003
enligt ovanstående beskrivning.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

23 april 2003

Diariet
Mynd kont

10

Dnr 2001.0150.739

§ 44
Antal sökande till särskilt boende mars 2003, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i mars 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i mars 80
personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3
månader är 32 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

23 april 2003
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BG
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Dnr 2002.0283.730

§ 45
Svar på skrivelse ang seniorboende
Birger Ganneby, ordförande i Fågelmara samhällsförening, har tillskrivit
kommunstyrelsens ordförande ang äldrenämndens yttrande över motion om ett
helhetsgrepp på äldreomsorg i Fågelmara.
Äldrenämnden har erhållit skrivelsen för handläggning.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat svar på skrivelse till Birger Ganneby, Fågelmara
samhällsförening.
Jan-Åke Nordin föreslår att skrivelsen kompletteras med beslutet från
kommunfullmäktige.
Äldrenämnden beslutar
att komplettera upprättad skrivelse med kommunfullmäktigebeslutet och i övrigt
godkänna skrivelsen till Birger Ganneby, Fågelmara samhällsförening.
___________________

23 april 2003
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§ 46
Förslag om ändring av riktlinjer för biståndsbedömning till särskilt boende
Ärendet utgår för att samråd ska ske med Kommunala pensionärsrådet.
___________________

23 april 2003

§ 47
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-04-09.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2003.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

___________________
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§ 48
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 34 Bokslut för Karlskrona kommun 2002.
§ 47 Budgetuppföljning februari månad 2003.
Kommunstyrelsen
§ 48 Gallringsplan för kommungemensamma handlingar.
Kommunledningsförvaltningen
Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006.
Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003.
Revisionen
Revisionsrapport FK-02: Granskning av avyttring av kommunal egendom.
Revisionsrapport FE-02: Granskning av Äldrenämnden II (2 bilagor)
Länsrätten i Blekinge län
Underrättelse 2003-03-19

Mål nr 184-03

Socialstyrelsen
Ny rapport – Äldres rehabilitering i särskilt boende.
Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2003:24 – Kommunerna behöver bra chefer på toppchefsnivå.
Protokoll
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-03-26.
Äldreförvaltningens centrala samverksamgrupp 2003-02-18.
Brev
Fågelmara Samhällsförening.
_________________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 14 maj 2003
§ 49

Information om åtgärder för balansering av budget 2003-2006

§ 50

Information om förslag till ändringar av omsorgstaxan

§ 51

Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2003

1

14 maj 2003

Plats och tid

Galleriet, Gullberna Park
onsdagen den 14 maj 2003, kl 10.00-12.35
Beslutande
ordförande
Åke Svensson (s)
2:e vice ordf
Jan-Åke Nordin (m)
ledamöter
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Inge Elmström (s) tjg ers 10.00-12.35
Weste Brynestam (c) tjg ers 10.00-12.35
Övriga närvarande ersättare
Christer Göstasson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s) 10.00-12.20
Lennart Johannisson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Lena Hjorth (fp)
Kerstin Dahlgren (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
tjänstemän
förvaltningschef Lars Larsson
distriktschef Laila Petersson
biståndschef Carina Thörnqvist
ekonom Anette Lirsjö
IT-samordnare Inga-Lill Håkansson
sekreterare
Kerstin Nilsson
Utses att justera

Siv Holmberg

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

Justerare

___________________
Siv Holmberg

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

Paragraf: 49-51
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§ 49
Information om åtgärder för balansering av budget 2003-2006
Förvaltningschef Lars Larsson går igenom det material, som tagits fram av
förvaltningen, på åtgärder för balansering av äldrenämndens ekonomi.
Material är upprättat med hänsyn taget till de beslut som fattats i kommunstyrelsens AU om strategi, åtgärdspaket och ramar för åren 2003-2006.
De besparingsåtgärder som förvaltningen föreslår ska vidtas utgår från följande
strategi:
1. Insatser till ordinärt boende - hemtjänst m m prioriteras enligt gällande mål
och inriktning. Hemtjänsten är den verksamhet som är regulatorn för ökningar
och som måste tillåtas växa med ökade behov som är bedömda enligt
socialtjänstlagen.
2. Åtgärder för att minska personalens ohälsa prioriteras.
3. Möjligheter till taxehöjningar inom ramen för maxtaxereformens regler och
praxis tas till vara.
4. Principen om restriktiv biståndsbedömning ses över och anpassas snarast till
rådande rättspraxis.
5. Servicebehov hänvisas i ökad utsträckning att tillgodoses på annat sätt ex städ,
tvätt, handling, matdistribution, post- och bankärende.
6. Utökad omprövning av biståndsbeslut.
7. Utveckla möjligheterna till bostadsbyten och bo kvar i ordinärt boende.
Distriktschef Laila Petersson och biståndschef Carina Thörnqvist redovisar den
undersökning förvaltningen gjort ang de vårdtagare som endast har städ och tvätt.
De poängterar att undersökningen visar på olikheter stad kontra landsbygd.
Jan-Åke Nordin påtalar vikten av likställdhetsprincipen.
Åke Svensson anser det viktigt att renodla yrkesrollen och att vårdpersonalen för
möjlighet sysslar med det de är utbildade för, vilket är att vårda. Att ta bort tvätt
och städ kan öppna marknaden för nya aktörer.
Lars Larsson påminner om att hela programmet behöver genomföras fullt ut för
att klara ekonomisk balans. I annat fall måste förvaltningen få direktiv om att ta
fram förslag om andra sparåtgärder.
Ärendet anses berett och beslut kommer att tas i äldrenämnden 21/5.

14 maj 2003

4

§ 50
Information om förslag till ändringar av omsorgstaxan
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-25, § 50, anta förslag till avgifter för
äldre- och handikappomsorg. Direkt orsak var riksdagsbeslut om s k maxtaxa för
äldreomsorgen.
Äldrenämnden beslutade 2003-01-29, § 9, om vissa ändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxan.
Äldrenämnden beslutade 2003-03-26, § 29, om uppdrag till äldreförvaltningen att
utarbeta förslag till ökade intäkter via avgiften.
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till förändringar som utgår ifrån
socialtjänstlagens krav betr maxavgift och förbehållsbelopp.
Ordförande Åke Svensson påtalar vikten av att de sämst ställda pensionärerna
skyddas.
Materialet kommer att revideras med hänsyn till de pensionärer som har låg
pension och liten eller ingen förmögenhet.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

14 maj 2003

5

§ 51
Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2003
Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa ett underskott med 5 Mkr för år
2003. Efter fyra månader är avvikelsen – 9,5 Mkr, där bland annat ett flertal
kostnadsposter av engångskaraktär finns. Av dessa kan nämnas arbetskläder för 1
Mkr och OB-ersättning i påsk 1,6 Mkr.
Förändringen mot föregående månads prognos, som var – 11 Mkr består i, dels
ytterligare 4 Mkr, som äldrenämnden kommer att tilldelas i form av ramjustering,
samt 2 Mkr som äldrenämnden kommer att få från Riksförsäkringsverket på grund
av för mycket inbetald moms. I övrigt ligger prognosen fast vad gäller personalkostnader och avgiftsintäkter. Ingen hänsyn har tagits till de föreslagna sparåtgärder som presenteras i särskilt åtgärdsprogram.
Ärendet anses berett och beslut kommer att tas i äldrenämnden 21/5.
___________________

21 maj 2003

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 21 maj 2003
§ 52Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2003
§ 53

Förslag till ändringar av omsorgstaxan

§ 54Förslag till prioriteringskriterier och köhantering avseende särskilt boende för äldre
§ 55

Åtgärder för balansering av budget 2003-2006

§ 56

Information om Fur

§ 57

Antal sökande till särskilt boende april 2003, samt fördelade resurser

§ 58

Beslut avseende upphandling av korttidsboende/-vård för vuxna

§ 59

Delegeringsbeslut

§ 60

MEDDELANDEN

1

21 maj 2003

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 21 maj 2003, kl 14.30-16.00
Beslutande
ordförande
Åke Svensson (s)
1:e vice ordf
Annelie Svensson (s)
2:e vice ordf
Jan-Åke Nordin (m)
ledamöter
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s) kl 14.30-15.55
Siv Brorsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.30-16.00
Inge Elmström (s) tjg ers 14.30-16.00
Övriga närvarande ersättare
Christer Göstasson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Lennart Johannisson (m)
Lena Hjorth (fp)
Kerstin Dahlgren (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
Weste Brynestam (c)
tjänstemän
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Anette Lirsjö
ekonom Lill Körling
ekonom Fredrik Svensson
biståndschef Carina Thörnqvist
sekreterare
Kerstin Nilsson
Utses att justera

Ann-Louise Trulsson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

Justerare

___________________
Ann-Louise Trulsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson
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§ 52
Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2003
Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa ett underskott med 5 Mkr för år
2003. Efter fyra månader är avvikelsen – 9,5 Mkr, där bland annat ett flertal
kostnadsposter av engångskaraktär finns. Av dessa kan nämnas arbetskläder för
1 Mkr och OB-ersättning i påsk 1,6 Mkr.
Förändringen mot föregående månads prognos, som var – 11 Mkr består i, dels
ytterligare 4 Mkr, som äldrenämnden kommer att tilldelas i form av ramjustering,
samt 2 Mkr som äldrenämnden kommer att få från Riksförsäkringsverket på grund
av för mycket inbetald moms. I övrigt ligger prognosen fast vad gäller personalkostnader och avgiftsintäkter. Ingen hänsyn har tagits till de föreslagna sparåtgärder som presenteras i särskilt åtgärdsprogram.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med framtagande av förslag till
åtgärder för balansering av ekonomin.
___________________

21 maj 2003
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§ 53
Förslag till ändringar av omsorgstaxan
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-25, § 50, anta förslag till avgifter för
äldre- och handikappomsorg. Direkt orsak var riksdagsbeslut om s k maxtaxa för
äldreomsorgen.
Äldrenämnden beslutade 2003-01-29, § 9, om vissa ändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxan.
Äldrenämnden beslutade 2003-03-26, § 29, om uppdrag till äldreförvaltningen att
utarbeta förslag till ökade intäkter via avgiften.
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till förändringar som utgår ifrån
socialtjänstlagens krav betr maxavgift och förbehållsbelopp.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna övergång till tillägg för tillredning mat vid beräkning av
omsorgsavgifterna,
att godkänna höjningarna av avgifterna inom resp nivå enl upprättat förslag,
att godkänna föreslagna tillämpningsanvisningar för omsorgstaxan,
att uppdra åt äldrenämnden att i fortsättningen göra erforderliga tekniska
ändringar av tillämpningsreglerna för omsorgstaxan, samt justeringar på grund
pris- och kostnadsutveckling,
att ovanstående ändringar träder i kraft fr o m 2003-08-01, samt
att fr o m år 2004 ta bort gällande begränsningar kopplad till reglerna för
bostadsbidrag vid hyressättning av särskilda boenden för äldre.
Vidare föreslås att äldrenämnden för egen del beslutar
att uppdra åt förvaltningen att genomföra uppföljning av avgiftsförändringarnas
konsekvenser för vårdtagarna och redovisa dessa för äldrenämnden 1:a kvartalet
2004.
Jan-Åke Nordin yrkar att skrivningen i förvaltningens förslag ang 0,5 basbelopp
ändras till 1,0 basbelopp.
forts.
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§ 53 (forts)
Förslag till ändringar av omsorgstaxan
Ordföranden ställer sig positiv till detta yrkande.
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på förvaltningens 6:e att-sats att hyran ej skall vara
kopplad till reglerna för bostadsbidrag .
Bengt Lindskog yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ingela Abramsson yrkar bifall till den borgerliga gruppens förslag.
Jan-Åke Nordin önskar en redovisning av tendensen av avgiftsförändringarnas
konsekvenser 4:e kv 2003. Ordföranden m fl tillstyrker detta.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslags 6:e att-sats mot JanÅke Nordins avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden beslutat
enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna övergång till tillägg för tillredning mat vid beräkning av
omsorgsavgifterna,
att godkänna höjningarna av avgifterna inom resp nivå enl upprättat förslag,
att godkänna föreslagna tillämpningsanvisningar för omsorgstaxan,
att uppdra åt äldrenämnden att i fortsättningen göra erforderliga tekniska
ändringar av tillämpningsreglerna för omsorgstaxan, samt justeringar på grund
pris- och kostnadsutveckling,
att ovanstående ändringar träder i kraft fr o m 2003-08-01, samt
att fr o m år 2004 ta bort gällande begränsningar kopplad till reglerna för
bostadsbidrag vid hyressättning av särskilda boenden för äldre.
Vidare föreslås att äldrenämnden för egen del beslutar
att uppdra åt förvaltningen att genomföra uppföljning av avgiftsförändringarnas
konsekvenser för vårdtagarna och redovisa dessa för äldrenämnden 1:a kvartalet
2004,
att redovisa tendensen av avgiftsförändringarnas konsekvenser 4:e kv 2003, samt
att höja beloppet för förmögenhet vid jämkning från 0,5, till 1,0 basbelopp.

21 maj 2003
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§ 54
Förslag till prioriteringskriterier och köhantering avseende särskilt boende
för äldre
På uppdrag av äldrenämnden har översyn gjorts av kriterierna för biståndsbedömning av särskilt boende för äldre. Förslaget innebär restriktivare inriktning vid
bedömning.
Ärendet har behandlats av kommunala pensionärsrådet 2003-05-05.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslagen till prioriteringskriterier och köhantering.
Åke Svensson yrkar ett tillägg i förvaltningens skrivning sid 1, 3:e stycket
Kommunen skall i möjligaste mån tillgodose den enskildes önskemål.
Jan-Åke Nordin yrkar att den enskilde skall kunna välja var man vill bo, samt att i
förvaltningens skrivning sid 2 sista punkten utgår.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag sid 2 sista punkten mot
Jan-Åke Nordins yrkande om att punkter ska utgå och finner att äldrenämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Åke Svenssons
tillägg mot Jan-Åke Nordins ändringsyrkande och finner att äldrenämnden
beslutat enligt arbetsutskottets förslag med Åke Svenssons tillägg.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder arbetsutskottets förslag med Åke Svenssons tillägg röstar JA. Den som
biträder Jan-Åke Nordins ändringsyrkande röstar NEJ.
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 9 JA-röster, 6 NEJ-röster.
JA röstade Åke Svensson, Annelie Svensson, Mats Crambé, Kerstin Johansson,
Siv Brorsson, Bengt Lindskog, Henrik Wachtmeister, Ingegerd Qvist, Inge
Elmström.
NEJ röstade Jan-Åke Nordin, Ann-Louise Trulsson, Gunhild Arvö, Mikael
Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela Abramsson.
Äldrenämnden har således beslutat
att godkänna förslagen till prioriteringskriterier och köhantering med gjorda
tillägg.
Jan-Åke Nordin, Ann-Louise Trulsson, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy
Andreasson, Ingela Abramsson reserverar sig till förmån för eget yrkande.

21 maj 2003
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§ 55
Åtgärder för balansering av budget 2003-2006
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att det framtagna materialet för
besparingar måste förhandlas med de fackliga organisationerna på de punkter som
avser översyn av resursfördelning, samt städ och tvätt. Dessa två punkter måste
således utgå vid dagens sammanträde.
Material är upprättat med hänsyn taget till de beslut som fattats i kommunstyrelsens AU om strategi, åtgärdspaket och ramar för åren 2003-2006.
Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder för balansering för åren 20032006 med uppskattade spareffekter:
1. Neddragning av vårdplatser och dubbelrum vid Östergården. Beslutad och
beaktad i prognos för 2003.
2. Förändringar av omsorgstaxan och upphörande av övre hyresgräns.
3. Renodling av hemtjänsten (strukturändring).
a) enbart städ och tvätt inom stadsområdet hänvisas till andra alternativ
(särskilt ärende).
b) övergång till kyld mat alternativt andra transporter av varm mat (utredning
pågår).
4. Strukturförändringar av särskilt boende och ev korttidsboende. I särskilt ärende
redovisas förslag till riktlinjer för striktare biståndsbedömning. Utredningsuppdrag till budget 2004-2006.
5. Kortsiktiga besparingar.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslaget till åtgärder för balansering av budget 2003 och
inriktningen på åtgärder för att klara ramarna i budgetförslaget för 2004-2006,
med undantag för renodling av hemtjänsten och resursfördelningsmodellen för
särskilt boende som kommer att förhandlas enl MBL före beslut,
att uppdra åt förvaltningen inför budget 2004-2006 utarbeta förslag till
förändringar av särskilt boende för att klara kommunfullmäktiges krav på reserv
för volymökning.
forts

21 maj 2003

8

§ 55 (forts)
Åtgärder för balansering av budget 2003-2006
Ordföranden påtalar vikten av att de med låga inkomster och liten förmögenhet
även i fortsättningen kommer att skyddas.
Jan-Åke Nordin överlämnar en förslag För en framtid med valfrihet och
livskvalité – Balanseringsförslag för äldrenämnden 2003 –2006.
Bilaga 5
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till punkt 1, punkt 2 utgår då beslut redan fattats,
punkt 3 utgår då det ska förhandlas med de fackliga organisationerna, avslag på
punkt 4, bifall till punkt 5.
Bengt Lindskog yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jan-Åke Nordins
yrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden har således beslutat
att godkänna förslaget till åtgärder för balansering av budget 2003 och
inriktningen på åtgärder för att klara ramarna i budgetförslaget för 2004-2006,
med undantag för renodling av hemtjänsten och resursfördelningsmodellen för
särskilt boende som kommer att förhandlas enl MBL före beslut,
att uppdra åt förvaltningen inför budget 2004-2006 utarbeta förslag till
förändringar av särskilt boende för att klara kommunfullmäktiges krav på reserv
för volymökning.
Jan-Åke Nordin, Ann-Louise Trulsson, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy
Andreasson, Ingela Abramsson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
___________________
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§ 56
Information om Fur
Lars Larsson informerar om det möte som varit med den nye ägaren till Furanläggningen.
Landstingsfastigheter har 2003-04-22 tillskrivit kommunen och meddelat att den
nye ägaren övertagit allt ansvar för anläggningen fr o m 1/4 -03.
Nye ägaren har påkallat omförhandling av hyran eftersom han annars har
alternativa planer för sjukhemslokalerna.
Äldrenämndens AU kommer att hålla ett extra möte angående den uppkomna
situationen.
Åke Svensson påtalar vikten av att revisorerna hålls informerade i ärendet.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

21 maj 2003
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Dnr 2001.0150.739

§ 57
Antal sökande till särskilt boende april 2003, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i april 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i april 73
personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3
månader är 43 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________
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Dnr 2003.0104.055

§ 58
Beslut avseende upphandling av korttidsboende/-vård för vuxna
Vid omsorgsnämndens sammanträde den 26 februari 2003 behandlades ärendet
upphandling av korttidsboende/-vård vid Rosengården. Nämnden beslutade då bl
a om upphandlingens inriktning, samt godkände upprättad tidplan. Enligt
tidplanen beräknades äldrenämnden kunna besluta om entreprenör vid
sammanträde den 25 juni.
Anbudstiden för upphandlingen gick ut den 5 maj och utvärderingen av inkomna
anbud är i det närmaste slutförd. Beslutsunderlag ska kunna vara framtaget till
arbetsutskottets sammanträde den 11 juni. Äldreförvaltningen uppfattar att
omständigheterna är sådana att nämnden kan uppdra till arbetsutskottet att fatta
tilldelningsbeslutet. Detta skulle också kunna förkorta beslutsprocessen.
Äldrenämnden beslutar
att delegera till äldrenämndens arbetsutskott att fatta tilldelningsbeslut avseende
aktuell upphandling av korttidsboende/-vård för vuxna, samt
att uppdra till förvaltningschefen att förbereda för och underteckna avtal med
leverantören samt underteckna tilldelningsbeslut.
___________________

21 maj 2003

§ 59
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-04-22 och 2003-05-07.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret april 2003.
c) avskrivning avgift.
d) reduktion av avgifter korttidsvård vid Oasen.
e) förslag till yttrande över planprogram för Aspö 5:68 m fl.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

___________________
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§ 60
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 59 Budgetuppföljningsrapport den 28 februari 2003.
§ 64 Handlingsplan IT-vision för år 2003.
§ 37 Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt bokslutsdispositioner.
Kommunfullmäktige
§ 51 Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge.
§ 54 IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun.
§ 57 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2003.
Handikappnämnden
§ 30 Översyn av källsortering inom handikappförvaltningens verksamheter.
Länsstyrelsen Blekinge län
Verkställighet av dom. Förfrågan 2003-04-30.
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2003-04-16
Mål nr 133-03
Socialstyrelsen
Meddelandeblad – Försörjningsstöd 2003 – om ändring i socialtjänstförordningen
(2001:937).
Protokoll
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-04-10.
Förtroendenämnden 2003-04-24.
Årsredovisning Gamlegård
Årsredovisning Gamlegård 2002.
Brev
Gruppen för glesbygdens utveckling.
KPMG
Rapport – Internutredning hemtjänstverksamhet.

25 juni 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 juni 2003
§ 61

Ombyggnad av servicehuset af Klint

§ 62

Nybyggnation av äldreboende i kv Adlersten

§ 63

Förslag till förändring av dagcentralverksamheten på Sturkö

§ 64

Förslag till komplettering och justering av delegationsordning rörande bistånd enligt
Socialtjänstlagen (SoL)

§ 65

Förslag till utvärdering av resursfördelningsmodell för särskilt boende och därvid
införande av maxtak

§ 66

Delårsbokslut 030531

§ 67

Revidering av Demensomvårdnadsplan för vården av dementa personer i Karlskrona

§ 68

Revidering av Rutiner för Lokal avvikelsehantering och riskanalys

§ 69

Rapport Kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen okt –02 – mars -03

§ 70

Rapport om Fur

§ 71

Antal sökande till särskilt boende maj 2003, samt fördelade resurser

§ 72

Delegeringsbeslut

§ 73

MEDDELANDEN

25 juni 2003

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 25 juni 2003, kl 14.00-15.50
Beslutande
ordförande
Åke Svensson (s)
1:e vice ordf
Annelie Svensson (s)
2:e vice ordf
Jan-Åke Nordin (m)
ledamöter
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Övriga närvarande ersättare
Ingegerd Qvist (s)
Inge Elmström (s)
Christer Göstasson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Lennart Johannisson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Lena Hjorth (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
Weste Brynestam (c)
Sylva Lilja (v)
tjänstemän
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Lill Körling
distriktschef Eva Herbertsson
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
sekreterare
Kerstin Nilsson
Utses att justera
Gunhild Arvö
Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

___________________
Gunhild Arvö
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

Paragraf: 61-73

Justerare

_________________
Kerstin Nilsson

juli 2003,
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§ 61
Ombyggnad av servicehuset af Klint
Äldrenämnden beslutade 2002-09-25 att äldreförvaltningen tillsammans med
tekniska förvaltningen och Karlskronahem ska ta fram slutgiltigt förslag för
ombyggnation av servicehuset af Klint.
Projektgruppen har arbetat vidare i enlighet med beslutad inriktning. Arbetet har
genomförts tillsammans med områdeschef och personal för att ta tillvara kunskap
om hur det dagliga arbetet fungerar och vilka behov som finns.
Två informationsmöten har genomförts för boende och anhöriga.
Projektgruppens bedömning tillsammans med personalen är att de boende och
anhöriga är väl informerade och har förståelse för att boendet är i behov av en
förändring för att kunna möta framtidens boende, vård och omsorg.
En detaljprojektering har genomförts av projektgrupp tillsammans med personal,
boende och anhöriga vid servicehuset af Klint. Ombyggnadsförslaget följer i stort
äldrenämndens ramprogram.
Ombyggnationen kommer att ske etappvis i nära samarbete med boende och
anhöriga. I nuläget finns 12 lägenheter tomma inom servicehuset efter beslutet om
inflyttningsstopp i september 2002.
Enligt föreslagen hyreskalkyl ryms de utökade hyreskostnaderna inom budgeterad
ram i äldrenämndens budget.
Christer Lennartsson, Projektbyggaren AB informerar om utformning, åtgärder
och tidplan för ombyggnationen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna slutgiltigt förslag till ombyggnation,
att uppdra till Tekniska förvaltningen teckna hyresavtal i enlighet med presenterad
kalkyl, som innebär ökade hyreskostnader enl upprättat förslag,
att uppdra åt äldreförvaltningen fortlöpande bevaka behovet av ev evakuering
under byggtiden, samt
att uppdra åt kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet att
komma med förslag till användning och finansiering av inomhuspoolen å af Klint.
Förslaget ska vara färdigbehandlat till 1/11 –03.
forts.

25 juni 2003
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§ 61 (forts)
Ombyggnad av servicehuset af Klint
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till 1:a, 3:e och 4:e att-satserna, samt att 2:a att-satsen
utgår.
Ordföranden föreslår komplettering av 2:a att-satsen med under förutsättning att
kommunfullmäktige tar beslut om ändrad princip om maxhyra för särskilt boende
i äldreomsorgen.
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om 1:a, 3:e och 4:e attsatserna.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens 2:a att-satsen med tillägg mot
Jan-Åke Nordins yrkande att att-satsen utgår och finner att äldrenämnden beslutat
enligt förvaltningens förslag med föreslaget tillägg.
Äldrenämnden har således beslutat
att godkänna slutgiltigt förslag till ombyggnation,
att uppdra till Tekniska förvaltningen teckna hyresavtal i enlighet med
presenterad kalkyl, som innebär ökade hyreskostnader enl upprättat förslag under
förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om ändrad princip om maxhyra för
särskilt boende i äldreomsorgen,
att uppdra åt äldreförvaltningen fortlöpande bevaka behovet av ev evakuering
under byggtiden, samt
att uppdra åt kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet att
komma med förslag till användning och finansiering av inomhuspoolen å af Klint.
Förslaget ska vara färdigbehandlat till 1/11 –03.
___________________
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§ 62
Nybyggnation av äldreboende i kv Adlersten
Äldrenämnden beslutade 2002-05-29 att teckna överenskommelse med
Karlskronahem AB om uppförande av äldreboende i kv Adlersten i enlighet
med erbjudande.
Äldreförvaltningen har haft i uppdrag att tillsammans med Karlskronahem och i
anslutning till nytt äldreboende i kv Adlersten planera för en bättre utemiljö även
för befintligt äldreboende. En landskapsarkitekt har tagit fram ett förslag som
diskuterats med områdeschefen för befintligt boende. Föreslagen redovisad
förändring ger nu utökade möjligheter för befintligt äldreboende till bättre
tillgänglighet och möjlighet till utevistelse på hela gårdsytan för de båda
äldreboendena.
Björn Rosengren, konsult, informerar om utförandet av äldreboendet och
utemiljön.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna projekterat utförande av äldreboende med utemiljö i kv Adlersten,
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med Karlskronahem
ang äldreboendet i enlighet med presenterad kalkyl,
att uppdra åt äldreförvaltningen att återkomma med planer för neddragning av
platser i berörda äldreboenden i centrala Karlskrona i samband med budget 20042006, samt
att uppdra åt äldreförvaltningen att återkomma med förslag till kostproduktion för
berört boende.
Jan-Åke Nordin överlämnar en skrivelse ang nybyggnationen i kv Adlersten.
Bilaga 6
Jan-Åke Nordin yrkar att 3:e att-satsen texten i berörda äldreboenden i centrala
Karlskrona tas bort, samt komplettering av 2:a att-satsen under förutsättning att
kommunfullmäktige tar beslut om ändrad princip om maxhyra för särskilt boende
i äldreomsorgen.
forts.
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§ 62 (forts)
Nybyggnation av äldreboende i kv Adlersten
Äldrenämnden beslutar
att godkänna projekterat utförande av äldreboende med utemiljö i kv Adlersten,
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med Karlskronahem
ang äldreboendet i enlighet med presenterad kalkyl, under förutsättning att
kommunfullmäktige tar beslut om ändrad princip om maxhyra för särskilt boende
i äldreomsorgen,
att uppdra åt äldreförvaltningen att återkomma med planer för neddragning av
platser i samband med budget 2004-2006, samt
att uppdra åt äldreförvaltningen att återkomma med förslag till kostproduktion för
berört boende.
___________________
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§ 63
Förslag till förändring av dagcentralverksamheten på Sturkö
Äldreförvaltningen hyr idag lokaler för hemtjänst och dagverksamheten på
Stenhuggarevägen, Sturkö. Barn- och ungdomsförvaltningen är i behov av fler
lokaler på Sturkö och äldreförvaltningen kommer därför att lämna lokalerna på
Stenhuggarevägen till dem.
Dagverksamheten flyttar till nya lokaler i Folkets hus och hemtjänsten flyttar till
postens lokaler.
Äldrenämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att utveckla dagcentralverksamheten med uppföljning
inom ett år, samt
att godkänna förhyrning av lokaler i Sturkö Folkets hus under ett år.
___________________
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§ 64
Förslag till komplettering och justering av delegationsordning rörande
bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL)
Insatsen kontaktperson enlig socialtjänstlagen (SoL) är ej vanligt förekommande
inom äldreomsorgen. Då nu ett ärende aktualiserats saknas delegation för
biståndshandläggarna att fatta beslut.
Syftet med kontaktperson enl SoL: Avsikten är främst att tillgodose behovet av en
medmänniska när anhörigkontakt/naturliga sociala kontakter saknas eller behöver
kompletteras.
Härutöver föreslås en justering av lagrum för insatsen ledsagarservice och
avlösarservice. Enligt socialtjänstlagen ska ledsagarservice och avlösarservice
prövas enligt 4 kap 1 § rätten till bistånd och 3 kap 6 §.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att anta upprättat förslag till justerad delegationsordning för bistånd enligt
Socialtjänstlagen (SoL).
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 juni 2003

9

Dnr

§ 65
Förslag till utvärdering av resursfördelningsmodell för särskilt boende och
därvid införande av maxtak
Ärendet utgår.
___________________

25 juni 2003

Diariet
Kf
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

10

Dnr

§ 66
Delårsbokslut och budgetuppföljning maj 2003
Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa ett underskott med 11,9 Mkr för år
2003. Efter fem månader är avvikelsen – 11,6 Mkr.
Äldrenämnden godkände 2003-05-21 ett balanseringsprogram för 2003-2006. I
detta program prognostiserades kvarstående obalans till 5,5 Mkr 2003. Nu är den
befarade obalansen 11,9 Mkr för 2003.
Det krävs således mycket omfattande åtgärder för att komma i balans under resten
av året. Alla tänkbara åtgärder som ger ekonomisk effekt måste prövas, även om
dessa innebär både kvalitetsmässiga försämringar och strider mot personalpolitiska ambitioner. Äldrenämnden måste därför snarast besluta om ytterligare
sparåtgärder. Äldreförvaltningen har påbörjat beredning av sådana åtgärder.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport,
att utarbeta förslag till sparåtgärder för balansering av ekonomin, samt
att kravet på att hålla budgetramarna är överordnat i styrningen av verksamheten.
Jan-Åke Nordin efterhör vilka konsekvenser 3:e att-satsen får. Det behövs en
ordentlig konsekvensbeskrivning och att äldrenämnden får mer pengar.
Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet yrkar att de tre distriktscheferna
kallas till ett extra AU i augusti 2003 för att inom respektive område föredra
följande:
- hur mycket har hemtjänsten ökat i området i förhållande till föregående år
- hur är den ekonomiska uppföljningen organiserad
- är man positiv till personalens egna initiativ betr scheman
- hur ser sjukfrånvaron ut områdesvis (hemtjänst, särskilt boende)
vidare föreslås att med hjälp av s k förvaltningsrevision undersöka om vi har en
tillfredsställande ekonomisk uppföljning i hela förvaltningen.
Bilaga 7
.

forts.

25 juni 2003

11

§ 66 (forts)
Delårsbokslut och budgetuppföljning maj 2003
Jan-Åke Nordin påminner om att färre platser i särskilt boende ger högre tryck i
hemtjänsten
Äldrenämnden är fullt eniga att ställa sig bakom ovanstående yrkade.
Äldrenämnden beslutar således
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport,
att utarbeta förslag till sparåtgärder för balansering av ekonomin,
att kravet på att hålla budgetramarna är överordnat i styrningen av verksamheten,
men detta skall konsekvensbeskrivas med avseende på kvalité, personal och
behov av ekonomiska medel,
att de tre distriktscheferna kallas till ett extra AU i augusti 2003 för att inom
respektive område föredra följande:
- hur mycket har hemtjänsten ökat i området i förhållande till föregående år
- hur är den ekonomiska uppföljningen organiserad
- är man positiv till personalens egna initiativ betr scheman
- hur ser sjukfrånvaron ut områdesvis (hemtjänst, särskilt boende), samt
att med hjälp av s k förvaltningsrevision undersöka om vi har en tillfredsställande
ekonomisk uppföljning i hela förvaltningen.
___________________

25 juni 2003

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

12

Dnr

§ 67
Revidering av Demensomvårdnadsplan för vården av dementa personer i
Karlskrona
En revidering av demensomvårdnadsplanen har genomförts. Syftet med arbetet
har varit att göra planen aktuell utifrån den kunskap som finns idag om dagens
och morgondagens demensvård.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna reviderad Demensomvårdnadsplan, samt
att det görs en hälsoekonomisk utredning som koppas till planen.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 juni 2003

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

13

Dnr

§ 68
Revidering av Rutiner för Lokal avvikelsehantering och riskanalys
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redovisar statistik avseende
avvikelser.
Redovisning till nämnden skall ske två gånger per år i maj och oktober, men även
Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen gör regelbundna
uppföljningar.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna handläggningen.
___________________

25 juni 2003

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare

14

Dnr

§ 69
Rapport Kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen okt –02 – mars -03
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om pågående
kvalitetsarbete betr:
•
•
•
•
•

Lex Sarah anmälan
Klagomål och Synpunkter
Avvikelserapportering
Redovisning av avgiftshanteringens kvalitetskontroll 2002
Handlingsplan kvalitetsarbete i äldreförvaltningen

Jan-Åke Nordin efterlyser förslag på hur arbetet med tjänstegarantier skall
organiseras.
Eva Herbertsson informerar att det är kommunledningsförvaltningen som skall ge
besked ang detta. Detta har ännu ej skett.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

25 juni 2003

Diariet
Ledn gr
Ekonomer
Pers sekr
Utredare
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Dnr

§ 70
Rapport om Fur
Lars Larsson rapporterar om de diskussioner som förs med den nye fastighetsägaren till Fur.
Det är tekniska förvaltningen som formellt hyr Fur och därmed sköter alla
hyresförhandlingar.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

25 juni 2003

Diariet
Mynd kont

16

Dnr 2001.0150.739

§ 71
Antal sökande till särskilt boende maj 2003, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i maj 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i maj 73
personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3
månader är 39 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

25 juni 2003

§ 72
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-05-21 och 2003-06-11.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2003.
c) yttrande över detaljplan för Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1.
d) yttrande över detaljplan för Gullberna Park, etapp 2, del av fastigheten
Gullbernahult 1 m fl.
e) delegationsbeslut – aktivitetsbidrag.
f) ordförandebeslut – ansökan om kontaktperson.
g) ordförandebeslut – ansökan om korttidsvistelse i annan kommun.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

___________________
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§ 73
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 91 Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget åren
2004-2006.
§ 105 Förslag till förändring av omsorgstaxan.
Kommunfullmäktige
§ 74 Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget åren
2004-2006.
§ 75 Rosenholms idrottscentrum.
Kommunledningsförvaltningen
Anvisningar för det praktiska arbetet med BUDGET 2004 och PLANER 2005-2006.
Tekniska nämnden
§ 42 Investeringstillstånd för ombyggnad av Lyckeby gamla kommunalhus för
äldreförvaltningens verksamhet.
Länsrätten i Blekinge län
Skrivelse 2003-05-22 Mål nr 558-03
Skrivelse 2003-05-22 Mål nr 559-03
Dom 2003-05-19
Mål nr 383-03
Dom 2003-06-04
Mål nr 432-03
Beslut 2003-06-04
Mål nr 559-03 E
Protokoll 2003-06-03 Mål nr 448-03
Socialstyrelsen
Meddelandeblad – Nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.
Statskontoret
Rapport – Lyssna för att lära och lova.
Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2003:44 – Förtroendevaldas ställning vid arbetskonflikt.
Blekinge FoU-enhet
FoU-nytt nr 1 2003.
Verksamhetsberättelse
Träffpunkt Strandgården 2002.
Protokoll
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-05-15.
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-06-02.
Styrelsen för Blekinge FoU-enhet 2003-05-23.
Äldrenämndens centrala samverkansgrupp 2003-03-18.
Brev
Till sjuksköterskorna i Konsultteamet.
Ang Dagcentral och Korttidsboende på Mölleberg, Ramdala.
___________________

24 september 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 september 2003
§ 84

Yttrande över motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara

§ 85

Förslag till svar på brev om bl a äldreboende på Sturkö, Tjurkö och Senoren

§ 86

Svar på skrivelse ang dagverksamhet och korttidsboende på Mölleberg

§ 87

Förslag till svar på Revisionens rapport FE-02. Granskning av äldrenämnden

§ 88

Förslag till prioriteringar betr bemanning vid frånvaro av ordinarie personal.

§ 89

Delårsbokslut 030831

§ 90

Förslag till sammanträdestider för äldrenämnden och äldrenämndens AU 2004

§ 91

Förslag till samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård och
omsorg

§ 92

Antal sökande till särskilt boende augusti 2003, samt fördelade resurser

§ 93

Förslag till handlingsplan för Fur/Holmsjö

§ 94

Hyressättning vid af Klint

§ 95

Delegeringsbeslut

§ 96

MEDDELANDEN

24 september 2003

Plats och tid
Beslutande

Galleriet, Gullberna park
onsdagen den 24 september 2003, kl 14.00-15.40
ordförande
Åke Svensson (s)
1:e vice ordf
Annelie Svensson (s)
2:e vice ordf
Jan-Åke Nordin (m)
ledamöter
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Lena Hjorth (fp) tjg ers 14.00-15.40

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän
sekreterare
Utses att justera

Inge Elmström (s)
Christer Göstasson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Lennart Johannisson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Gun-Britt Grant (kd)
Weste Brynestam (c)
Sylva Lilja (v)
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Anette Lirsjö
personalsekr Henrik Sundihn
Kerstin Nilsson
Ingela Abramsson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

Justerare

___________________
Ingela Abramsson

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

Paragraf: 84 - 96

september 2003,

2

24 september 2003

Diariet
Kf
Led gr
Utredare

3

Dnr 2002.0283.730

§ 84
Yttrande över motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara
Motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002,
§ 103, av Mats Lindbom (c). Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge äldrenämnden i uppdrag att utreda och låta bygga ett äldreboende i
Fågelmara enligt förslag om helhetssyn och samverkan mellan hemtjänst och
äldreboende i området.
Äldrenämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 29 januari 2003, § 8,
varvid beslutades föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad
med anledning av äldreförvaltningens yttrande i ärendet. I yttrandet anger
äldreförvaltningen att det inte är aktuellt att bygga särskilda boende i
Fågelmaraområdet och framhåller vidare det projekt, Seniorboende i östra
Blekinge, som bedrivs genom en grupp enskilda personer.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde 2003-04-08, § 75, varvid
beslutades att återremittera ärendet för fortsatt beredning.
Äldreförvaltningen har härefter berett ärendet ytterligare.
Äldreförvaltningens sammantagna bedömning är att det i nuläget inte är aktuellt
med en utbyggnad av särskilt boende i Fågelmara. Behoven i nuläget och enligt
prognos bedöms inte relativt sett vara tillräckligt omfattande för att resurser ska
prioriteras till detta ändamål. Personer i Fågelmaraområdet som har behov av
särskilt boende kommer i möjligaste utsträckning att få detta tillgodosett genom
platser i Jämjö. Avståndet och de allmänna kommunikationerna mellan Jämjö och
Fågelmara bedömer förvaltningen som rimliga.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta
att med hänvisning till vad som framförs avslå motionen om att utreda och låta
bygga ett äldreboende i Fågelmara, samt
att motionen härmed ska anses besvarad.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

24 september 2003

Diariet
Gruppen f glesb utveckl
Led gr
Utredare

4

Dnr 2003.0184.730

§ 85
Förslag till svar på brev om bl a äldreboende på Sturkö, Tjurkö och Senoren
Gruppen för glesbygdens utveckling har skrivit till Karlskrona kommun angående
boendefrågor och samverkansfrågor på Sturkö, Tjurkö och Senoren. Skrivelsen tar
upp behovet av olika slag av bostäder generellt och behov av särskilda boenden
speciellt. Gruppen menar att det finns ett stort behov av bostäder och att
småskaliga lösningar i samverkan mellan olika aktörer kan medföra flera positiva
effekter för landsbygden och dess befolkning. Exempel på detta är bibehållen/
utvecklad service, bättre livsvillkor för de äldre, lokala arbetstillfällen. Gruppen
vill att kommunen startar ett försöksprojekt som bygger på samverkan mellan
olika förvaltningar och andra aktörer och pekar bl a på utbyggnadsmöjligheter i
anslutning till befintliga lägenheter vid Kullen.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat skrivelsen till miljö- och
byggnadsnämnden, äldrenämnden och AB Karlskrona hem för besvarande.
Äldreförvaltningen har samrått med samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska
förvaltningen samt haft kontakt med AB Karlskronahem inför besvarande av
skrivelsen.
Jan-Åke Nordin anser att svaret bör innehålla upplysning om att förvaltningen i
kommande utbyggnadsplan kommer att ta upp frågan om Sturkö.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att besvara brevet från Gruppen för glesbygdens utveckling i enlighet med
äldreförvaltningens förslag daterat 2003-08-28 med tillägget att behovet av
äldreboende kommer att följas i äldrenämndens långsiktiga planering.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

___________________

24 september 2003

Diariet
Ö Blekinge SPF
Led gr
Utredare

5

Dnr 2003.0232.733

§ 86
Svar på skrivelse ang dagverksamhet och korttidsboende på Mölleberg
Östra Blekinge SPF har tillskrivit äldrenämnden och hemställer att korttidsboendeplatserna skall vara kvar även när dagverksamhet för dementa startar
verksamhet på Mölleberg.
Som motiv anföres stort behov av korttidsboende, Möllebergs goda läge
kommunikationsmässigt, samt att lokalfrågan borde gå att lösa.
Äldrenämndens AU förslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat svar till Östra Blekinge SPF.
Jan-Åke Nordin yrkar tillägg att utreda möjligheten att dagverksamheten bedrivs
på Hammarbygården.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Jan-Åke Nordins
tilläggsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
Äldrenämnden har således beslutat
att godkänna upprättat svar till Östra Blekinge SPF.
___________________

24 september 2003

Diariet
Revisionen
Ledn gr
Utredare

6

Dnr 2003.0123.007

§ 87
Förslag till svar på Revisionens rapport FE-02. Granskning av
äldrenämnden
På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört granskning av personalens
arbete utifrån gällande måldokument. Kommunrevisionens ordförande har
godkänt att svar lämnas under september månad.
Upprättat svar på rapporten koncentrerar sig på att redovisa åtgärder och
kommentarer till rapport från KPMG och då främst bilagan Sammanfattning.
I revisionens brev till äldrenämnden betonar de förtroendevalda revisorerna
särskilt vikten av uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Äldreförvaltningen vill därför åter peka på vikten av en tillräckligt resursstark
ledningsorganisation som kan följa upp verksamheten på plats och utveckla en
stabil organisation. Därför planeras ytterligare förstärkning.
Verksamheten följs i övrigt upp genom återkommande rapporteringar med bäring
mot kvalité såsom Rutin för klagomålshantering, Avvikelserapportering,
Kvalitetsbarometer med åtföljande arbete förbättringsarbete ute i varje
arbetsenhet.
Jan-Åke Nordin yrkar tillägg under pkt 5: Den enskilde måste dock få mer
inflytande över hur den biståndsbedömda tiden används, om än inte fullt
disponera fritt, då biståndsbedömning görs utifrån behovet. Det finns sedan
tidigare riktlinjer från omsorgsnämndens tid om flexibilitet ex byte av insatser i
vissa fall.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna äldreförvaltningens förslag till yttrande med ovanstående
komplettering.
___________________

24 september 2003

§ 88
Förslag till prioriteringar betr bemanning vid frånvaro av ordinarie
personal.
Ärendet utgår.
___________________

7

24 september 2003

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

8

Dnr 2003.0202.042

§ 89
Delårsbokslut 030831
Äldreförvaltningens resultat efter 8 månader visar – 9,6 mkr och verksamheten
beräknas uppvisa ett underskott med – 10,4 mkr för år 2003. Resultatet för helåret
2003 beräknas bli 1,5 mkr bättre är föregående månads prognos, vilket är effekten
av de taxeförändringar som beslutats av kommunfullmäktige.
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bl a svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga om
ovanstående prognos. Detta innebär att det slutgiltiga resultatet kan hamna
någonstans mellan 9 mkr och 14 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av
äldreförvaltningens totala kommunbidrag.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport,
att uppdra åt förvaltningen att verkställa tidigare framtagna åtgärder för att
minimera årets underskott, samt
att vid konflikt mellan mål och medel, skall medel vara överordnat.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

24 september 2003

Diariet
Ledn gr
Utredare

9

Dnr

§ 90
Förslag till sammanträdestider för äldrenämnden och äldrenämndens AU
2004
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2004.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till sammanträdestider för 2004.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

24 september 2003

Diariet
Landstinget
Ledn gr
Utredare

10

Dnr

§ 91
Förslag till samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård
och omsorg
En grupp politiker från länets kommuner och landstinget har arbetat fram förslag
till framtida samverkan på politisk nivå. En tjänstemannagrupp har arbetat fram
förslag till ledningssamverkan.
Äldreförvaltningen anser det angeläget att föreslagen samverkan kommer till
stånd.
Äldrenämndens AU föreslår Äldrenämnden besluta
att tillstyrka föreslagna beslut i landstingets skrivelse gällande samverkan mellan
kommuner och landstinget inom vård och omsorg.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

24 september 2003

Diariet
Mynd kont

11

Dnr 2001.0150.739

§ 92
Antal sökande till särskilt boende augusti 2003, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i augusti 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i
augusti 72 personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer
än 3 månader är 31 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

24 september 2003

12

Dnr
§ 93
Förslag till handlingsplan för Fur/Holmsjö
Distriktschef Laila Petersson har upprättat en handlingsplan med 8 punkter för
förändringar vid Fur.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att införa intagningsstopp omgående för permanent boende på Fur sjukhem,
att göra korttidsplatser under en övergångstid för att ersätta platserna så länge
personal finns tillgänglig,
att information till boende och anhöriga på Furs sjukhem hålls den 29/9 2003
kl 18.00
att vårdtagarna garanteras plats i Holmsjö om önskemål finns och i avvaktan på
att detta blir klart erhålls en tillfällig placering,
att önskemål om annat permanent boende kommer att beaktas och önskemålen
kommer att prioriteras med 3 alternativ,
att boende i Fur kommer att ha hög prioritet gällande önskemål om annat boende,
att samtlig personal kommer att träffa personalsekreteraren och områdeschefen
för en genomgång av önskemål om permanent arbetsplats och vilken lösning som
kan erbjudas under en övergångsperiod,
att en avvecklingsplan ska finnas för snabb avveckling. Planen ska tas fram om
eventuella brister i säkerheten på Furs sjukhem uppstår, samt
att äldrenämnden står för flyttkostnaden för den enskilde.
Förvaltningschefen informerar vidare om att äldreförvaltningen och fastighetsavdelningen därför ställt krav på fastighetsägaren om beskrivning av säkerställande av driften vid sjukhemmet på Fur till den 15 augusti 2003. Någon sådan
beskrivning har ännu ej inkommit till förvaltningen. Fastighetsägaren har även vid
ett tillfälle tillskrivits med anledning av att temperaturen på rummen varit för låg.
Jan-Åke Nordin och den borgerliga gruppen är inte överens om förvaltningens
förslag utan överlämnar ändringsyrkande med 9 att-satser.
Bilaga 12
forts.

24 september 2003
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§ 93 (forts)
Förslag till handlingsplan för Fur/Holmsjö
Ingela Abramsson m fl anser att förvaltningschefen mera detaljerat skall redovisa
driftsproblematiken och rapportera från de överläggningar och förhandlingar som
förvaltningen haft med fastighetsägaren ang driften och hyresavtalet.
Förvaltningschefen anser det olämpligt att göra redovisningar av sådana detaljer
med fastighetsägaren vid detta sammanträde. Om så önskas bör detta istället göras
i en mindre grupp ex arbetsutskottet med medverkan från berörda medarbetare vid
fastighetsavdelningen.
Ingela Abramsson yrkar bifall till Jan-Åke Nordins ändringsyrkande.
Bengt Lindskog yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, avslag på Jan-Åke
Nordins ändringsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Jan-Åke Nordins
ändringsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
Äldrenämnden har således beslutat
att införa intagningsstopp omgående för permanent boende på Fur sjukhem,
att göra korttidsplatser under en övergångstid för att ersätta platserna så länge
personal finns tillgänglig,
att information till boende och anhöriga på Furs sjukhem hålls den 29/9 2003
kl 18.00
att vårdtagarna garanteras plats i Holmsjö om önskemål finns och i avvaktan på
att detta blir klart erhålls en tillfällig placering,
att önskemål om annat permanent boende kommer att beaktas och önskemålen
kommer att prioriteras med 3 alternativ,
att boende i Fur kommer att ha hög prioritet gällande önskemål om annat boende,
att samtlig personal kommer att träffa personalsekreteraren och områdeschefen
för en genomgång av önskemål om permanent arbetsplats och vilken lösning som
kan erbjudas under en övergångsperiod,
att en avvecklingsplan ska finnas för snabb avveckling. Planen ska tas fram om
eventuella brister i säkerheten på Furs sjukhem uppstår, samt
att äldrenämnden står för flyttkostnaden för den enskilde.

24 september 2003

Diariet
Ledn gr
Utredare
I-M Adriansson
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Dnr

§ 94
Hyressättning vid af Klint
Ombyggnaden av servicehuset af Klint innebär så stora förändringar av boendet
att hyrorna förändras. Investeringen medför högre hyra för äldrenämnden och i
beslutet förutsätts att hyrorna höjs, i en del fall över de 4 500 kronor/månad som
hittills, med vissa undantag, gäller i gruppbostäder och motsvarande.
Kommunstyrelsens budgetberedning har fått i uppdrag att bereda äldrenämndens
förslag om att ta bort begränsningen av hyror till gränsen för bostadsbidrag till
pensionärerna som för närvarande är 4 500 kronor/månad.
I avvaktan på detta måste äldreförvaltningen kunna informera de äldre på af Klint
om hur höga hyrorna blir under ombyggnadstiden och efter ombyggnationen.
Hyrorna måste också förhandlas med hyresgästföreningen.
Förvaltningen har därför i samråd med Karlskronahem utarbetat förslag på
hyressättning.
Förhandling med hyresgästföreningen kommer att upptas snarast med
ovanstående inriktning.
Ärendet återrapporteras till äldrenämnden när förhandlingen genomförts och
budgetberedningen behandlat förslaget om slopad hyresgräns vid 4 500 kronor/
månad.
Jan-Åke Nordin föreslår att äldrenämnden godkänner föreslagna hyresprinciper
under ombyggnadstiden, men avvaktar beslut till efter ombyggnaden eftersom
kommunstyrelsens budgetberedning skall behandla nuvarande hyresgräns om
4 500 kronor/månad.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättade principer för hyressättning vid af Klint under ombyggnadsperioden, men avvakta med ställningstagande till principer för tiden efter
ombyggnad i avvaktan på beslut från budgetberedningen.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

24 september 2003

§ 95
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-08-20, 2003-08-26 och 2003-09-10.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2003.
c) svar på motion Otrygghet i kommunens parker och gator..
d) delegationsbeslut – svar angående överklagan faktura 11136262.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 96
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 101 Östersjöstrategi 2003-2004.
Kommunfullmäktige
§ 105 Avsägelse av kommunala uppdrag.
§ 114 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003.
§ 115 Förslag till ändring av omsorgstaxan.
§ 117 Begäran från tekniska nämnden om investeringstillstånd för ombyggnad av
Lyckeby f d kommunalhus för äldrenämndens verksamhet.
Tekniska nämnden
§ 48 Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av att
sopsortera.
Handikappnämnden
§ 61 Särskilt utredningsuppdrag angående ny gemensam verksamhet.
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2003-08-28
Mål nr 184-03
Dom 2003-08-28
Mål nr 806-03
Landstinget Blekinge
Kallelse förtroendenämnden 2003-09-18.
BlekingeTrafiken
Färdtjänstberättigade reser för 10 kronor i kollektivtrafiken.
Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2003:58 – Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2002.
Brev
Från vårdtagare.
Sturkö PRO.

29 oktober 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 oktober 2003
§ 97

Avrapportering av PROJEKT VÅRDPLANERING MED ETT REHABILITERANDE
SYNSÄTT

§ 98

Delårsbokslut och budgetuppföljning september 2003

§ 99

Principer för handläggning av serviceinsatser

§ 100

Regler vid retroaktiv fakturering

§ 101

Förslag till mål och riktlinjer för ledsagarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) i
Karlskrona kommun

§ 102

Antal sökande till särskilt boende september 2003, samt fördelade resurser

§ 103

Delegeringsbeslut

§ 104

MEDDELANDEN

§ 105

Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av att sopsortera

29 oktober 2003

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 29 oktober 2003, kl 14.00-14.35

Beslutande

ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Annelie Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-14.35
Inge Elmström (s) tjg ers 14.00-14.35
Camilla Brunsberg (m) tjg ers 14.00-14.35
Christer Göstasson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Lena Hjorth (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
Weste Brynestam (c)
distriktschef Eva Herbertsson
ekonom Anette Lirsjö
ekonom Fredrik Svensson
biståndschef Carina Thörnqvist
Kerstin Nilsson
Bengt Lindskog

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Annelie Svensson

Justerare

___________________
Bengt Lindskog

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

Paragraf: 97-105

november 2003,

2
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Diariet
Led gr
Utredare

3

Dnr

§ 97
Avrapportering av PROJEKT VÅRDPLANERING MED ETT
REHABILITERANDE SYNSÄTT
Information om Obruten vårdkedja till berörda personalkategorier i äldre- och
handikappomsorgen i Karlskrona kommun har skett i 8 grupper.
Informationen har hållits på distriktsnivå av biståndshandläggare, områdeschefer,
sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter ur projektgruppen.
Arbetet kommer att fortsätta den 27/11 under en heldag med olika
yrkeskategorier.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna redovisad avrapportering av projektet.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden önskar en ny genomgång i december efter mötet med de olika
yrkeskategorierna den 27/11.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisad avrapportering av projektet.
___________________

29 oktober 2003

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

4

Dnr 2003.0202.042

§ 98
Delårsbokslut och budgetuppföljning september 2003
Äldreförvaltningens resultat efter 9 månader visar – 8,7 mkr, vilket är en liten
förbättring mot resultatet i augusti. Verksamheten beräknas uppvisa ett underskott
med – 10,1 mkr för år 2003.
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bl a svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga om
ovanstående prognos. Detta innebär att det slutgiltiga resultatet kan hamna
någonstans mellan 9 mkr och 14 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av
äldreförvaltningens totala kommunbidrag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport,
att uppdra åt förvaltningen att verkställa tidigare framtagna åtgärder för att
minimera årets underskott, samt
att vid konflikt mellan mål och medel, skall medel vara överordnat.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

29 oktober 2003

Diariet
Ledn gr
Utredare

5

Dnr

§ 99
Principer för handläggning av serviceinsatser
För den som har bistånd i form av omvårdnad svarar kommunens hemtjänst för
städ och tvätt när behov föreligger.
Den som inte har bistånd i form av omvårdnadsinsatser utan endast serviceinsatser
t ex städ och tvätt, bedöms kunna få insatsen utförd av annan aktör.
Att den enskilde hellre ser att kommunens personal utför städningen och tvätten
än annan aktör är inte ett tillräckligt skäl.
Städning utförs enligt riktlinjer. Efter individuell prövning kan städning beviljas
oftare, t ex till personer med astma eller svår allergi.
Biståndet tvätt beviljas efter individuell prövning.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att serviceinsatser där omvårdnad föreligger svarar kommunens hemtjänst för,
att serviceinsatser där omvårdnad ej föreligger svarar annan aktör för efter
upphandling,
att serviceinsatser utförs enligt riktlinjer,
att särskild prövning sker utifrån tätort, landsbygd, samt
att ordinarie omsorgstaxa gäller.
Efter centrala samverkansgruppens sammanträde har ytterligare en att-sats
tillkommit att förhandling med berörda personalorganisationer genomförs innan
personalfrågor tillämpas enligt ovanstående principer.
Jan-Åke Nordin efterhör om det är majoritetens mening att fortsätta utbildning/
information om de tre stegen ang valfrihet och alternativa driftsformer, som
påbörjades i september 2003.
Ordförande svarar att detta kommer att fortsätta.
forts.

§ 99 (forts)

29 oktober 2003
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Principer för handläggning av serviceinsatser
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på att-satserna 1, 2 och 4, bifall till att-satserna 3, 5
och 6, samt tilläggsyrkande att serviceinsatserna städ och tvätt separeras från
hemtjänsten, att den enskilde skall ha rätt att fritt välja vem som skall utföra den
biståndsbedömda verksamheten, att införa ett kundvalssystem, där äldrenämnden
godkänner, auktoriserar, utförare.
Ingela Abramsson yrkar bifall till Jan-Åke Nordins yrkanden.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets 1:a och 2:a att-sats mot JanÅke Nordins avslagsyrkande av desamma 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 Jan-Åke Nordins
avslagsyrkande röstar NEJ.
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 9 JA-röster, 6 NEJ-röster.
JA röstade Annelie Svensson, Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson, Siv
Holmberg, Bengt Lindskog, Henrik Wachtmeister, Ingegerd Qvist, Inge
Elmström.
NEJ röstade Jan-Åke Nordin, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson,
Ingela Abramsson, Camilla Brunsberg.
Ordföranden finner att äldrenämnden är överens om att-sats 3.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets 4:e att-sats mot Jan-Åke
Nordins avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att äldrenämnden är överens om att-satserna 5 och 6.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande 2:a att-sats
mot avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden beslutat avslå
densamma.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder Jan-Åke Nordins förslag röstar JA. Den som biträder avslagsyrkandet
röstar NEJ.
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster, 9 NEJ-röster.
JA röstade Jan-Åke Nordin, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson,
Ingela Abramsson, Camilla Brunsberg.
NEJ röstade Annelie Svensson, Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson,
Siv Holmberg, Bengt Lindskog, Henrik Wachtmeister, Ingegerd Qvist, Inge
Elmström.
forts.

§ 99 (forts)
Principer för handläggning av serviceinsatser
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Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande 3:e att-sats
mot avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden beslutat avslå
densamma.
Äldrenämnden har således beslutat
att serviceinsatser där omvårdnad föreligger svarar kommunens hemtjänst för,
att serviceinsatser där omvårdnad ej föreligger svarar annan aktör för efter
upphandling,
att serviceinsatser utförs enligt riktlinjer,
att särskild prövning sker utifrån tätort, landsbygd,
att ordinarie omsorgstaxa gäller, samt
att förhandling med berörda personalorganisationer genomförs innan
personalfrågor tillämpas enligt ovanstående principer.
Jan-Åke Nordin, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela
Abramsson, Camilla Brunsberg reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Bilaga 13
___________________

29 oktober 2003

Diariet
Ledn gr
Utredare
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§ 100
Regler vid retroaktiv fakturering
Vid vissa enstaka tillfällen till exempel när vårdtagare flyttar från eget boende
med hemtjänst till särskilt boende kan det hända att ändringen för avgiftshanteringen missas. När detta upptäcks vid förvaltningens kvalitetskontroll (2 ggr/år)
sker debitering retroaktivt med maximalt 3 månader bakåt från den månad då det
upptäcks.
Hänsyn tas till regler för jämkning vid dubbel boendekostnad även vid retroaktiv
fakturering.
Äldrenämnden beslutar
att antal ovanstående regler.
___________________

29 oktober 2003

Diariet
Ledn gr
Utredare

9
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§ 101
Förslag till mål och riktlinjer för ledsagarservice enligt socialtjänstlagen
(SoL) i Karlskrona kommun
Nuvarande riktlinjer är fastställda av dåvarande omsorgsnämnden 1998. Den nya
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 2002. Nuvarande riktlinjer gäller
även för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mot bakgrund av detta behöver nya riktlinjer fastställas av äldrenämnden.
Följande förändringar är gjorda i de nya riktlinjerna
§
§
§
§
§

§

Justering av lagrum för insatsen ledsagarservice som skall prövas enligt 4 kap
1 § rätten till bistånd.
Att riktlinjerna nu endast gäller för socialtjänstlagen (SoL).
Att aktiviteter som frisör, tandläkarbesök, fotvård samt shopping (ej inköp av
dagligvaror) skall ingå i ledsagarservice.
För att garantera ledsagningen skall den beställas om möjligt minst 2 veckor
innan (tidigare 3 dagar).
Omkostnadsersättningen höjs till max 200: - per ledsagartillfälle.
Riktlinjer för transport vid ledsagarservice har tillkommit.

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa upprättat förslag till mål och riktlinjer för ledsagarservice i
Karlskrona kommun.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

29 oktober 2003

Diariet
Mynd kont

10

Dnr 2001.0150.739

§ 102
Antal sökande till särskilt boende september 2003, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i september 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i
september 84 personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat
mer än 3 månader är 32 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

29 oktober 2003
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§ 103
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-09-24 och 2003-10-15.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret september 2003.
c) ansökan om bistånd enl 4 kap 1 § och 3 kap 6 § SoL utökad tid för ledsagning.
d) yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 3:3 (f d 6:1), Rosenholm.
e) yttrande över detaljplaneprogram för del av kvarteret Munspelet 1 och 2,
Förskola Munspelet, Spandelstorp.
f) yttrande över detaljplaneprogram för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17,
Holmsjö.
g) svar angående felaktigt avgiftsbeslut.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

29 oktober 2003
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§ 104
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 136 Kommunala val.
§ 137 Yttrande över departementspromemoria. Jämkning av avgift för
färdiglagad mat m m inom äldre- och handikappomsorgen.
§ 138 Yttrande över revisionsrapport, slutrapport om granskning av budgetprocessen.
§ 140 Sammanträdesplan år 2004 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
§ 141 Projekt Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider, slutrapport.
§ 142 Rapport om arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2002.
§ 153 Svar på motion om rätt till hemtjänst för alla 80+.
Handikappnämnden
§ 67 Förslag till principer för hyressättning inom handikappförvaltningens
särskilda boenden samt ändring av maxtaxa vad gäller boendekostnaden.
Socialnämnden
§ 123 Särskilt utredningsuppdrag angående ny gemensam verksamhet.
Tekniska nämnden
§ 65 Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av att
sopsortera.
Svenska Kommunförbundet
Cirkulär 2003:80, Aktuellt om äldreomsorgen år 2003.
Protokoll
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-09-08.
Förtroendenämnden 2003-09-18.
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2003-08-19.
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2003-09-03.
Brev
Svar med anledning av insändare i Sydöstran 2003-09-19.
Från PRO Rödeby ang kyld mat.
Ang tvätt i villa.
Från Fridlevstad – Sillhövda SPF-förening ang Furgården.

29 oktober 2003

13

Dnr

§ 105
Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av att
sopsortera
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-09-30 avslagit äldreförvaltningens
begäran om att i förslag till renhållningstaxa 2004 rabattera abonnemang för
pensionärer som behöver hjälp via hemtjänsten med sophantering, samt att uppdra åt
tekniska förvaltningen att biträda äldreförvaltningen för att finna en praktisk lösning
på frågan.
Jan-Åke Nordin påtalar vikten av att det är funktionshinder och ej ålder som ska
avgöra renhållningstaxan.
Äldreförvaltningen bör sträva efter att tillsammans med handikappförvaltningen
finna en gemensam lösning på sophanteringen.
Äldrenämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med handikappförvaltningen hitta ett
gemensamt förslag till lösning på sophanteringen och sända över detta till
kommunstyrelsen för beslut.
___________________

25 november 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 november 2003
§ 106

Redovisning av uppdrag Förslag till användning av inomhuspoolen af Klint

§ 107

Rapport från sommaren 2003

§ 108

Delårsbokslut och budgetuppföljning oktober 2003

§ 109

Undersökning av vårdtagarnas synpunkter på mathanteringen

§ 110

Fastställande av vilka arbetsuppgifter som räknas till hälso- och sjukvårdsuppgifter

§ 111

Information om bostäder på Hasslö, Björkhaga

§ 112

Antal sökande till särskilt boende oktober 2003, samt fördelade resurser

§ 113

Rapport ang erbjudande till fastighetsägaren för Fur betr säkerhet och
besittningsskydd, samt svar från fastighetsägaren

§ 114

Uppdrag till revisionen om granskning av Fur/Holmsjö frågan

§ 115

Delegeringsbeslut

§ 116

MEDDELANDEN

25 november 2003

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
tisdagen den 25 november 2003, kl 14.00-14.25

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Åke Svensson (s)
Annelie Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-14.25
Lena Hjorth (fp) tjg ers 14.00-14.25
Inge Elmström (s)
Christer Göstasson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Lennart Johannisson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Gun-Britt Grant (kd)
Weste Brynestam (c)
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Anette Lirsjö
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
utredare Magnus Gruvberger
Kerstin Nilsson
Henrik Wachtmeister

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

Justerare

___________________
Henrik Wachtmeister

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson
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§ 106
Redovisning av uppdrag Förslag till användning av inomhuspoolen af Klint
Äldrenämnden beslutade i samband med beslut om ombyggnation av servicehuset
af Klint 2003-06-25 att ytterligare utreda möjligheterna till användning av
inomhuspoolen.
I projektering har förslaget varit att lägga ner poolen och använda utrymmet för
träning och rehabinsatser, som är mer anpassade för vårdtagarna i det särskilda
boendet.
Äldreförvaltningen har vid Kommunala pensionärsrådets AU och Kommunala
handikapprådets AU föredragit möjligheterna för råden att komma med förslag till
användning och finansiering av poolen.
Inkomna förslag skulle vara äldreförvaltningen tillhanda före 15 oktober mot
bakgrund av att ombyggnaden av af Klint startar 3 november.
Pensionärsrådet respektive Handikapprådet har inte lämnat något förslag till
användning av poolen.
Mot bakgrund av ovan angivet föreslår äldreförvaltningen att utrymmet där
poolen varit används till träning och rehabilitering inom verksamheten af Klint
och närliggande område.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att inomhuspoolen på af Klint läggs ner i samband med ombyggnation och att
utrymmet används för träning och rehabilitering.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 november 2003
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§ 107
Rapport från sommaren 2003
Alla äldreförvaltningens sommarvikarier 526 st har fått en enkät att besvara om
hur de upplevt sommaren. Svarsfrekvensen var 55 %, 288 st.
Frågorna behandlade bl a trivsel, bemötande, introduktion och utbildning. Svaren
som förvaltningen fått in var mycket positiva.
Sammanställningarna av enkätsvaren har delgetts äldrenämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

25 november 2003
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Dnr 2003.0202.042

§ 108
Delårsbokslut och budgetuppföljning oktober 2003
Äldreförvaltningens resultat efter 10 månader visar – 8,8 mkr, vilket är ungefär
detsamma som i september. Verksamheten beräknas uppvisa ett underskott med
– 10,1 mkr för år 2003.
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bl a svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga om
ovanstående prognos. Detta innebär att det slutgiltiga resultatet kan hamna
någonstans mellan 9 mkr och 14 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av
äldreförvaltningens totala kommunbidrag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport,
att uppdra åt förvaltningen att verkställa tidigare framtagna åtgärder för att
minimera årets underskott, samt
att vid konflikt mellan mål och medel, skall medel vara överordnat.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 november 2003
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Dnr 2003.0432.702

§ 109
Undersökning av vårdtagarnas synpunkter på mathanteringen
Enligt äldrenämndens fastställda verksamhetsmål ska från år 2003 vårdtagarnas
synpunkter på mathanteringen återkommande undersökas.
För år 2003 har undersökningen genomförts som en enkätundersökning inriktad
på att belysa hur hemtjänsttagarna i ordinärt boende upplever kvalitén beträffande
maten och mathanteringen. Resultatet av undersökningen redovisas för arbetsutskottets ledamöter av Magnus Gruvberger, utredare.
Redovisning kommer även att göras för äldrenämnden.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna redovisad undersökning.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 november 2003
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§ 110
Fastställande av vilka arbetsuppgifter som räknas till hälso- och
sjukvårdsuppgifter
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redovisar det dokument som
upprättats gällande Hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i sjuksköterskans
ansvarsområde.
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Blekinge har tillsammans utifrån gällande
lagstiftning dels arbetat fram Fastställande av arbetsuppgifter som räknas till
hälso- och sjukvårdsuppgifter, dels hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i
sjuksköterskans ansvarsområde. Utifrån nämnda uppgifter framgår vilka uppgifter
som inte får delegeras, samt vilka som kräver instruktion respektive skriftlig
delegation till reellt kompetent personal.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna framtagna Riktlinjer för Fastställande av vilka arbetsuppgifter som
räknas till hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 november 2003
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§ 111
Information om bostäder på Hasslö, Björkhaga
Det finns 18 servicelägenheter på Hasslö, Björkhaga. Av dessa är nu 2 tomma och
de har visat sig svåra att hyra ut.
Karlskronahem, som äger fastigheten, vill gärna hyra ut dessa tomma lägenheter
till äldre personer på Hasslö som har behov av gemenskap.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att ge Karlskronahem i uppdrag att hyra ut de två tomma lägenheterna till äldre
personer på Hasslö som har behov av gemenskap.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 november 2003

Diariet
Mynd kont

9

Dnr 2001.0150.739

§ 112
Antal sökande till särskilt boende oktober 2003, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i oktober 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i
oktober 71 personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer
än 3 månader är 30 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

25 november 2003

Diariet
Ledn gr
Utredare

10

Dnr 2002.0392.736

§ 113
Rapport ang erbjudande till fastighetsägaren för Fur betr säkerhet och
besittningsskydd, samt svar från fastighetsägaren
Förvaltningschef Lars Larsson redogör för det erbjudande som lämnats till
fastighetsägaren för Fur, 2003-11-18, innebärande serviceavtal och säkerställande
av elkraft på Furgården med 25 000 kronor per månad t o m 2004. Dessutom
önskar kommunen få möjlighet hyra Furgården månad för månad i avvaktan på
nytt äldreboende i Holmsjö till en kostnad av en tolftedel av 2 500 000 kronor.
Fastighetsägaren har 2003-11-21 avvisat detta förslag och lämnat ett eget förslag
om förhyrning av Furgården 3 år framåt fr o m 2004 till en kostnad om 2 000 000
kronor per år (100 % indexering tillkommer).
Karlskronahem har informerat om att aktuell fastighet i Holmsjö kommer att
försäljas till privat exploatör, som bygger nytt äldreboende i anslutning till
dagcentral och distriktssköterskemottagning m m. Detta boende planeras vara
klart före årsskiftet 2004/2005.
Kvarvarande vårdtagare vid Furgården hösten 2004 kommer sannolikt att kunna
flytta direkt till Holmsjö.
Vidare informeras om aktuella beläggningsläget vid Furgården, varav framgår att
ca 20 vårdtagare kommer att vara kvar vid årsskiftet 2003/2004
Tekniska förvaltningen kommer att ha ett stående erbjudande till Furgårdens ägare
om fastighetsteknisk assistans dygnet runt i händelse av driftsstörningar.
Äldrenämndens AU beslutar
att ta rapporten med godkännande till dagens protokoll, samt
att motsvarande rapport lämnas till äldrenämnden.
Rapporten tas till dagens protokoll.

25 november 2003
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Dnr 2002.0392.736

§ 114
Uppdrag till revisionen om granskning av Fur/Holmsjö frågan
Ordföranden föreslår att äldrenämnden gör en framställan till revisionen med
uppdrag om en oberoende granskning av äldrenämndens och äldreförvaltningens
hantering av ärendet ang avveckling av Fur och ersättningsboende i Holmsjö.
Äldrenämnden ställer sig enhälligt bakom detta förslag.
Äldrenämnden beslutar
att ge revisionen i uppdrag att granska äldrenämndens och äldreförvaltningens
hantering av ärendet ang avveckling av Fur och ersättningsboende Holmsjö.
___________________

25 november 2003

§ 115
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-11-12.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober 2003.
c) detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1, 2, 3 m fl Spandelstorp,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
d) yttrande över detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

12

25 november 2003
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§ 116
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 160 Ekonomisk rapportering 2004 för Karlskrona kommun och de kommunala
bolagen.
§ 165 Budget- och verksamhetsuppföljning september månad år 2003.
Kommunfullmäktige
§ 132 Delårsbokslut per den 31 augusti 2003.
§ 133 Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006 samt
riktlinjer för såväl alkoholservering som folköl.
§ 134 Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
§ 137 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003.
Revisionen
Revisionsrapport FC-03: Granskning av äldrenämnden.
Länsstyrelsen Blekinge län
För synpunkter på Tillsyn enl 13 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL) av två nattpatruller,
Jämjö och Trossö, i Karlskrona kommun.
Svenska Kommunförbundet
Cirkulär 2003:89, Vård- och omsorgspersonal i fokus – en ny skrift.
Protokoll
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-10-16.
Förtroendenämnden 2003-10-30.
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp och tillika skyddskommitté
2003-09-16.
___________________

17 december 2003
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 17 december 2003
§ 117

Budgetuppföljning per den 30 november 2003 med prognos

§ 118

Förslag till internbudget 1:a halvåret 2004

§ 119

Förslag till prissättning av måltider 2004

§ 120

Delrapport av utredning alternativ användning av Servicehuset Pantern

§ 121

Redovisning av planering nytt äldreboende i Holmsjö

§ 122

Förslag till försöksverksamhet med kyld mat och utökad verksamhet/service vid
dagcentraler

§ 123

Information om förslag från Röda Korset om pilotprojekt betr Aktiverad
besöksverksamhet

§ 124

Förslag om permanentning av tjänsten som äldrekonsulent

§ 125

Fastställande av vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i arbetsterapeuters och
sjukgymnasters ansvarsområde

§ 126

Antal sökande till särskilt boende november 2003, samt fördelade resurser

§ 127

Delegeringsbeslut

§ 128

MEDDELANDEN

§ 129

Utdelning kvalitetspris 2003

§ 130

Avtackning och avslutning

17 december 2003

Plats och tid

Eklidens samlingssal
onsdagen den 17 december 2003, kl 14.00-14.45, 15.30-15.45

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Åke Svensson (s)
Annelie Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Kerstin Johansson (s)
Owe Petersson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-14.45, 15.30-15.45
Inge Elmström (s)
Christer Göstasson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Lennart Johannisson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Lena Hjorth (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
Weste Brynestam (c)
Sylva Lilja (s)
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Anette Lirsjö
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
utredare Magnus Gruvberger
Kerstin Nilsson
Annelie Svensson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Åke Svensson

Justerare

___________________
Annelie Svensson

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

Paragraf: 117-130

december 2003,

2

17 december 2003

Diariet
Kf
Led gr
Utredare

3

Dnr 2003.0202.042

§ 117
Budgetuppföljning per den 30 november 2003 med prognos
Äldreförvaltningens resultat efter 11 månader visar – 8,3 mkr, vilket är 0,5 mkr
bättre än förra månaden. Verksamheten beräknas uppvisa ett underskott med
– 9,6 mkr för år 2003.
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bl a svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga om
ovanstående prognos. Detta innebär att det slutgiltiga resultatet kan hamna
någonstans mellan 8 mkr och 13 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av
äldreförvaltningens totala kommunbidrag.
Ekonom Anette Lirsjö informerar om att resultatet vid en ev hög sjukfrånvaro
under jul- och nyårshelgen kan bli sämre än prognostiserat.
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om hur taxehöjningen slagit för
pensionärerna. De som ansökt om jämkning och fått det är ca 45 personer.
Dessutom har förvaltningen 4-5 ärenden som överklagats till länsrätten.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport.
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag.
___________________

17 december 2003

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

4

Dnr

§ 118
Förslag till internbudget 1:a halvåret 2004
Lars Larsson, förvaltningschef, informerar att genomförandet av äldrenämndens
budget med neddragningen av särskilt boende motsvarande 10 mkr och renodlingen av hemtjänsten 4 mkr kommer att försenas. Därför måste detta pareras med
att beslutade budgetförstärkningar i möjligaste mån senarelägges.
Förvaltningschefen har samrått med kommunstyrelsens ordförande och enats att
göra en internbudget för 1:a halvåret som nämnden behandlar i december och att
internbudget för 2:a halvåret behandlas i maj eller juni 2004 då effekterna av
beslutade omstruktureringar kan bedömas bättre.
Förslag till internbudget för 1:a halvåret har upprättats. Med hänsyn till skiftet av
nämndsordförande innehåller inte förslaget några nya förslag till besparingar av
strukturell karaktär. Det blir sannolikt nödvändigt att återkomma med nya
besparingar.
Inriktningen på förslaget är att följa strategin att successivt stärka hemtjänstens
budget eftersom den är orealistisk både betr volym och pris. Vidare kvarstår
inriktningen att värna de satsningar på personalen och organisationen som
påbörjats för att långsiktigt klara kvalitet och personalförsörjning.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna föreslagen internbudget för 1:a halvåret 2004,
att behandla internbudget för 2:a halvåret senast under juni 2004, samt
att hemställa om kommunstyrelsens godkännande av ovanstående.
Ekonom Anette Lirsjö informerar om differenserna mellan ursprungligt lagt
budget och förslag till internbudget för 1:a halvåret. Här finns bl a en stor
differens på hemtjänstbudgeten med 8,7 mkr. Denna post innebär i realiteten att
äldrenämnden påbörjar budgetåret 2004 med ett underskott i motsvarande grad.
Jan-Åke Nordin meddelar att den borgerliga gruppen ej deltar i beslutet av
internbudget 2004 utan hänvisar till det förslag till budget de lagt, som innehöll 8
mkr mer till äldrenämndens verksamhet. Jan-Åke Nordin är medveten om att
kommunfullmäktige ej har beviljat denna utökade ram.
Bilaga 14
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag.

17 december 2003
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Dnr 2002.0107.706

§ 119
Förslag till prissättning av måltider 2004
Inför år 2004 har Äldreförvaltningen gjort en översyn av priset på
personalluncher. Man kan konstatera att en anställd på Landstinget betalar 48 kr
för en lunch vid kontant betalning. Personal anställd på Äldreförvaltningen betalar
idag 45 kr/ lunch. För att få täckning för råvaror och arbetskraft bör en
personallunch kosta 48 kr inklusive moms även på Äldreförvaltningen.
Det finns även alternativluncher att välja i restaurangerna. Salladstallrik kostar
idag 25 kr och där föreslås en höjning till 28 kr inkl moms. I utbudet finns också
den alternativa rätten som idag kostar 35 kr och där föreslås en höjning till 38 kr
inkl moms.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att följande priser skall gälla för personal
Lunch
48 kronor
Alternativlunch
38 kronor
Salladstallrik
28 kronor
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Jan-Åke Nordin yrkar att att-satsen kompletteras med vid kontant betalning.
Ordföranden informerar att endast kontant betalning avses och yrkar avslag på
Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande, bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande mot
arbetsutskottets förslag och finner att äldrenämnden beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.
Äldrenämnden har således beslutat
att följande priser skall gälla för personal
Lunch
48 kronor
Alternativlunch
38 kronor
Salladstallrik
28 kronor

17 december 2003
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§ 120
Delrapport av utredning alternativ användning av Servicehuset Pantern
Äldreförvaltningen fick i uppdrag av äldrenämndens AU 2003-10-15 att utreda
alternativ användning av Servicehuset Pantern. Syftet med utredningsarbetet var
att ta tillvara kvaliteter i boendet och studera alternativ som t ex korttidsboende,
annat bra boende för äldre som ej har behov enligt socialtjänstlagen (SoL).
Övriga viktiga utgångspunkter är att boendeformen kan bidra till en bra
helhetslösning för äldreomsorgen i centrala Karlskrona utifrån de behov som kan
förutses de närmaste 5-10 åren.
En arbetsgrupp med representanter från Stiftelsen Hemmet, Vårdteam Blekinge,
Myndighetskontoret, Fastighetsförvaltningen, områdeschefen för Nya och Gamla
Pantern, Svefors Arkitekter och distriktschefen har tagit fram ett tänkbart förslag
som kan ligga till grund för fortsatt arbete.
Äldreförvaltningen har lämnat en delrapport enligt uppdrag.
Äldreförvaltningen har tillsammans med presenterad arbetsgrupp tagit fram
underlag för korttidsboende 20 platser och 18 lägenheter med möjlighet till
hemtjänstinsatser. Underlaget bedöms av äldreförvaltningen ta tillvara de
kvaliteter som finns inom Servicehuset Pantern och utgöra en helhetslösning för
fortsatt planering.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att uppdra åt äldreförvaltningen att slutföra utredningsuppdraget med inriktning
enligt delrapport,
att uppdra åt äldreförvaltningen och tekniska förvaltningen att omförhandla
hyreskontrakt med inriktning enligt delrapport,
att uppdra åt äldreförvaltningen att verkställa inflyttningsstopp under första
kvartalet 2004,
att uppdra åt äldreförvaltningen att informera nuvarande hyresgäster och anhöriga
på Servicehuset Pantern om föreslagna förändringar, samt
att uppdra åt äldreförvaltningen återkomma med färdigt förslag till äldrenämnden
senast april 2004.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
forts.

17 december 2003
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§ 120 (forts)
Delrapport av utredning alternativ användning av Servicehuset Pantern
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till att-satserna 1, 2 och 4, avslag på att-sats 3, samt
tilläggsyrkande att-sats 5 att uppdra åt förvaltningen att återkomma med färdigt
förslag till äldrenämnden senast april 2004, då också beslut om inflyttningsstopp
sker.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins yrkande mot arbetsutskottets
förslag 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 Jan-Åke Nordins
yrkande röstar NEJ.
Antalet avgivna röster 14. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster, 6 NEJ-röster, 1
AVSTÅR.
JA röstade Kerstin Johansson, Owe Petersson, Siv Brorsson, Siv Holmberg, Bengt
Lindskog, Ingegerd Qvist, Åke Svensson, Annelie Svensson.
NEJ röstade Ann-Louise Trulsson, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy
Andreasson, Ingela Abramsson, Jan-Åke Nordin.
AVSTOD gjorde Henrik Wachtmeister.
Äldrenämnden har således beslutat
att uppdra åt äldreförvaltningen att slutföra utredningsuppdraget med inriktning
enligt delrapport,
att uppdra åt äldreförvaltningen och tekniska förvaltningen att omförhandla
hyreskontrakt med inriktning enligt delrapport,
att uppdra åt äldreförvaltningen att verkställa inflyttningsstopp under första
kvartalet 2004,
att uppdra åt äldreförvaltningen att informera nuvarande hyresgäster och anhöriga
på Servicehuset Pantern om föreslagna förändringar, samt
att uppdra åt äldreförvaltningen återkomma med färdigt förslag till äldrenämnden
senast april 2004.
___________________
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Dnr 2002.0392.736

§ 121
Redovisning av planering nytt äldreboende i Holmsjö
Laila Pettersson, distriktschef Rödeby/Nättraby, informerar om det nya
äldreboendet i Holmsjö och visar en skiss på anläggningen.
Gruppboendet kommer att innehålla 20 lägenheter, 1 akutlägenhet,
personalutrymmen och allmänna utrymmen.
Gruppboende föreslås byggas och förvaltas av företag Vinter AB ägt av Roland
Åkesson.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna kontrakt på 30 år med Roland
Åkessons företag Vinter AB, för ett nytt gruppboende med 20 lägenheter utifrån
de riktlinjer som fastslagits i programmet för boende, service och vård.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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Dnr
§ 122
Förslag till försöksverksamhet med kyld mat och utökad verksamhet/service
vid dagcentraler
Äldrenämnden har uppdragit åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för
införande av kyld mat.
Både före och under utredningens arbete har en omfattande debatt förts via media,
skrivelser, möten etc.
Utredningen visar att det går att minska hemtjänstpersonalens insatser med ca 4050 % ungefär 10 000 timmar. Besparingen i kronor synes ej bli så stor. Det har
dock varit svårt att få fram ett säkert underlag för bedömning. Tidmätningar och
bedömningar blir lätt präglade av nuvarande organisation och aktuell debatt.
Aspekterna om samvaro vid måltiden och att få varm mat direkt från köken är
viktiga. Äldreförvaltningen anser därför att det är viktigt att bl a dagcentralerna
utvecklas ytterligare som attraktiva för måltider, social samvaro och aktiviteter.
Framförallt är det viktigt att de når fler äldre för att förebygga och bryta isolering.
Man skall sträva efter att få frivilligorganisationer att medverka på dagcentraler.
Det är långsiktigt mycket viktigt att frigöra personalen för mera sociala och
omvårdande insatser. Möjligheterna till besparingar kommer sannolikt att
successivt öka eftersom kyld mat ger möjlighet att öka flexibiliteten i hemtjänsten.
Därför föreslås att försök görs med kyld mat i några geografiska områden
kombinerat med att dagcentralernas verksamhet i dessa områden utvecklas och
görs tillgängligare.
Vidare föreslås att prissättningen på maten anpassas till servicenivå och
kostnader. Under försöket skall om möjligt alla äldre i kommunen som så önskar
erbjudas kyld mat. Försöket bör pågå ca 18 månader och utvärderas efter 12-15
månader.
Jan-Åke Nordin påtalar vikten av att försöket görs på frivillig väg, att det görs i ett
geografiskt område och att dagcentralerna utnyttjas bättre.
Åke Svensson betonar också vikten av frivillighet.
Lars Larsson redovisar konsekvenser det kan få vid försök med parallella valfria
system med matdistribution i form av mat från egna kök resp kyld mat. Det blir
svårt handla upp kyld mat till rimliga priser. Blir knappast någon avlastning för
hemtjänst. Kökens kapacitet kan inte minskas.
Förvaltningen avråder därför ett försök med parallella system i nuvarande
ekonomiska läge för äldrenämnden.
forts.
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§ 122 (forts)
Förslag till försöksverksamhet med kyld mat och utökad verksamhet/service
vid dagcentraler
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att uppdra åt äldreförvaltningen planera försök med kyld mat och utveckla
dagcentralerna enligt ovan,
att förbereda upphandling av kyld mat, samt
att behandla ovanstående förslag under 1:a kvartalet 2004.
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på att-sats 1, bifall att-sats 2 och 3, samt att uppdra
åt förvaltningen att planera försök där kyld mat erbjuds som ett komplement inom
ett eller flera geografiskt avgränsade områden, att deltagandet skall vara frivilligt,
att dagcentralerna skall utvecklas ytterligare för att bli attraktiva för måltider,
social samvaro och aktiviteter.
Ordföranden yrkar bifall till Jan-Åke Nordins förslag.
Äldrenämnden har således beslutat
att uppdra åt förvaltningen att planera försök där kyld mat erbjuds som ett
komplement inom ett eller flera geografiskt avgränsade områden,
att deltagandet skall vara frivilligt,
att dagcentralerna skall utvecklas ytterligare för att bli attraktiva för måltider,
social samvaro och aktiviteter,
att förbereda upphandling av kyld mat, samt
att behandla ovanstående förslag under 1:a kvartalet 2004.
___________________
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§ 123
Information om förslag från Röda Korset om pilotprojekt betr Aktiverad
besöksverksamhet
Röda Korset i Karlskrona har redovisat ett projekt för äldreförvaltningen.
Projektet finansieras av Röda Korset och förutsättes ske i samverkan med
äldreförvaltningen.
Äldreförvaltningen anser att pilotprojektet är angeläget och att detta förutom ren
besöksverksamhet även borde innehålla försök med frivilliginsatser i anslutning
till dagcentralernas verksamhet, för att bryta isolering och ge möjligheter till
meningsfulla aktiviteter i gemenskap med andra.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att ställa sig positiv till Röda Korsets planerade pilotprojekt Aktiverad
besöksverksamhet.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 124
Förslag om permanentning av tjänsten som äldrekonsulent
I enlighet med äldrenämndens beslut 2002-01-30 har projektet med
äldrekonsulent utvärderats.
En utvärdering har gjorts av utredare vid kommunledningsförvaltningen.
En reserv för permanentning av tjänsten finns i budget 2004.
Av utvärderingen framgår att alla intressenter är mycket positiva till funktionen
som äldrekonsulent. Utredarnas slutsats är att tjänsten bör permanentas.
De problem som pekas ut är sårbarhet med en innehavare, samt arbetssituationen
med att också vara föredragande och sekreterare i pensionärsrådet.
Äldreförvaltningen föreslår, med utvärderingen som grund, äldrenämnden
besluta
att permanenta tjänsten som äldrekonsulent, samt
att finansiera denna med budgeterad reserv i budget 2004 och plan 2005-2006.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 125
Fastställande av vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i
arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvarsområde
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har tillsammans med medicinskt ansvarig
sjuksköterska och chefen för hälso- och sjukvårdsorganisationen utifrån gällande
lagstiftning arbetat fram Fastställande av vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som
ingår i arbetsterapeuters och sjukgymnasters sjukvårdsuppgifter. Av Riktlinjerna
framgår dels hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i arbetsterapeuters och
sjukgymnasters ansvarsområde, dels framgår vilka uppgifter som inte får
delegeras, samt vilka som kräver instruktion respektive skriftlig delegation till
reellt kompetent personal.
En metod för riskanalys i samband med rehabilitering är också föreslagen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna att framtagna Riktlinjer för Fastställande av vilka arbetsuppgifter
som räknas till hälso- och sjukvårdsuppgifter för arbetsterapeuter och
sjukgymnaster får prövas inom några boenden under år 2004.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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Dnr 2001.0150.739

§ 126
Antal sökande till särskilt boende november 2003, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i november 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i
november 66 personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat
mer än 3 månader är 26 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

17 december 2003

§ 127
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-11-25 och 2003-12-03.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2003.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 128
MEDDELANDEN
Handikappnämnden
§ 78 Framställan om lägre avgifter för sopsortering för personer med hemtjänst.
Tekniska nämnden
§ 78 Sammanträdesplan 2004 för tekniska nämnden.
Länsstyrelsen Blekinge län
Angående avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen.
Tillsyn anligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL) av två nattpatruller, Jämjö och
Trossö, i Karlskrona kommun.
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2003-11-27
Mål nr 1116-03
Svenska Kommunförbundet
Cirkulär 2003:108, Timbelopp för LASS år 2004.
Protokoll
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-11-12.
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2003-10-21.
Brev ang Kyld Mat
PRO Torhamn 2003-12-03.
Från 7 pensionärer.
Från ledamöterna i KPR:s AU.
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om den positiva tillsynsrapport av två
nattpatruller, Jämjö och Trossö, som äldreskyddsombud Sven-Erik Arpåker
genomfört.
___________________
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Dnr 2002.0330.029

§ 129
Utdelning kvalitetspris 2003
I år har 12 lag skickat in sina bidrag till kvalitetspriset. Juryn hade ett mycket
svårt arbete att välja en 2:a pristagare, men efter diskussion enades man om att i år
ha två 2:a pristagare.
1:a pris 10 000 kronor till Ljungskär våning 2
Ljungskär våning 2 har utvecklat ett fint kvalitetstänkande som både är brett och
systematiskt med lättförståeliga mål. Det innehåller bl a en härig omtanke om de
äldres behov av aktivitet, doft, musik och avkoppling.
2:a pris 3 000 kronor till Sollyckan
Sollyckan har på ett frimodigt sätt tagit tag i både kvalitetsproblem och hög
sjukfrånvaro. Man har genom förändringsarbete skapat både högre kvalitet för de
äldre och bättre trivsel i personalgruppen vilket minskat sjukfrånvaron.
2:a pris 3 000 kronor Tvegölja våning 2
Tvegölja våning 2 har introducerat och systematiserat kvalitetstänkande i sitt
arbete till gagn för både de äldre och personalgruppen.
3:e pris 2 000 kronor Resursteam Trossö/Mellanstaden
Resursteam Trossö/Mellanstaden har tydliggjort sitt svåra uppdrag genom att sätta
upp viktiga mål, som kontinuitet och hög kompetens, och arbeta därefter. Det här
är ett gäng som också bjuder på sitt kunnande till andra i verksamheten.
Övriga 11 deltagande lag kommer att belönas med 1 000 kronor vardera.
Representanter från de fyra vinnande lagen närvarar vid prisutdelningen.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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§ 130
Avtackning och avslutning
Åke Svensson, avgående ordförande, tackar för den tid han varit ordförande i
äldrenämnden och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.
Annelie Svensson, 1:e vice ordförande, tackar ordföranden för hans tid i
äldrenämnden och önskar God Jul och Gott Nytt År.
___________________
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