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Diariet    Dnr 
Kf  
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 1 
Bokslut 2004 
 
Förvaltningschef Lars Larsson och ekonom Anette Lirsjö går igenom 
årsredovisningen 2004. 
 
Målet om en balanserad ekonomi har präglat verksamheten. Uppdraget har varit 
att komma i ekonomisk balans och samtidigt klara en volymökning p g a fler 
äldre. Därför lades i början av året en plan för neddragning av platserna i särskilt 
boende för att kunna styra över mera resurser till hemtjänsten i ordinärt boende, 
som sedan tidigare varit underbalanserad. 
 
Planen är i stort sett genomförd och ekonomin har förbättrats avsevärt. Resultatet 
blev minus 3,1 mkr istället för de minus 11 mkr som prognostiserades i början av 
året. 
 
Ordförande Peter Johansson konstaterar att det hänt mycket i verksamheten under 
året och framför ett tack till all personal för årets resultat. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att fastställa årsredovisning 2004. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr  
Ledn gr 
Uredare 
 
 

§ 2 
Förslag till permanentad flexibel modell av 3-3 
 
Äldreförvaltningen beslutade 2002-06-26 att förvaltningen skulle pröva flexibel 
arbetstid. Nämnden beslutade att två boenden, Mölleberg och Sollyckan, skulle 
erbjudas att prova 3-3 modell enligt fastställd modell i lokalt kollektivavtal. 
Projektet skulle löpa till och med 2004-12-31. 
 
Modellerna varierar mellan de två arbetsplatserna beroende på de ekonomiska 
förutsättningarna. Förvaltningen ser med stor tydlighet att det är ytterst viktigt att 
alla inom verksamheten engagerar sig i den flexibla planeringen och den egna 
budgeten, samt kvalitén – annars blir modellen för otymplig. Detta är förklaringen 
till att två andra arbetsplatser som prövat modellen återgått till ordinarie sätt att 
planera arbetstiden på. 
 
Fackligt samråd har skett i samverkansgrupp. Personalorganisationerna och då 
främst Kommunalarbetarförbundet förordar att projektet permanentas. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att en flexibel 3-3 modell som används på Mölleberg och Sollyckan permanentas, 
 
att riktlinjer för 3-3 modellen upphör att gälla det enskilda anställningsavtalet så 
snart personal upphör att arbeta på Mölleberg eller Sollyckan, 
 
att beslutet upphör att gälla med tre månaders varsel om ekonomisk obalans 
uppstår som direkt kan härledas till arbetstidsmodellen, samt 
 
att ansvarig arbetsledning ges uppdrag att särskilt belysa effekter på sjukfrånvaro, 
vårdkvalité, arbetsmiljö samt friskvårdssatsningar i verksamhetsberättelsen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Personal från Sollyckan och Mölleberg deltar vid sammanträdet och berättar om 
sina erfarenheter av arbetstid enligt en flexibel 3-3 modell. 
 
Äldrenämnden vill understryka att det är viktigt att medarbetarna känner 
delaktighet i arbetets innehåll, organisation och förändring för att kunna påverka 
till större trivsel och effektivitet inom de ramar som ges av ekonomi och verk-
samhetsmål. Detta kan bland annat visa sig i olika sätt att på olika arbetsplatser 
organisera arbetstid och schema så att det passar den egna arbetsplatsen. 
 forts. 



  16 februari 2005 5 

 
 
 
§ 2 (forts) 
Förslag till permanentad flexibel modell av 3-3 
 
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt att ge förvaltningen i 
uppdrag att stimulera och främja en utveckling av olika, arbetsplatsrelaterade, 
modeller för arbetstidsscheman, att två gånger årligen till nämnden redovisa läget 
samt vidtagna och planerade initiativ och aktiviteter. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och ordförandens två 
tilläggsattsatser. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att en flexibel 3-3 modell som används på Mölleberg och Sollyckan permanentas, 
 
att riktlinjer för 3-3 modellen upphör att gälla det enskilda anställningsavtalet så 
snart personal upphör att arbeta på Mölleberg eller Sollyckan, 
 
att beslutet upphör att gälla med tre månaders varsel om ekonomisk obalans 
uppstår som direkt kan härledas till arbetstidsmodellen,  
 
att ansvarig arbetsledning ges uppdrag att särskilt belysa effekter på sjukfrånvaro, 
vårdkvalité, arbetsmiljö samt friskvårdssatsningar i verksamhetsberättelsen, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att stimulera och främja en utveckling av olika, 
arbetsplatsrelaterade, modeller för arbetstidsscheman, samt 
 
att två gånger årligen till nämnden redovisa läget, samt vidtagna och planerade 
initiativ och aktiviteter. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0408.007 
Revisionen 
Ledn gr 
Uredare 
 

 
 
 
 
§ 3 
Förslag till yttrande över Revisionsrapport FE-2004 Granskning av äldre- 
och handikappomsorgens styrning och planering 
 
Kommunens revisorer har översänt en rapport och önskar berörda nämnders 
synpunkter på den till 2005-02-16 (förlängd tid har godkänts av revisionens 
ordförande). 
 
Revisorerna konstaterar att båda nämnderna bedriver en tydlig styrning samt ett 
långsiktigt kvalitetsarbete. I revisionens brev samt i rapporten framkommer dock 
synpunkter och förslag till åtgärder för att ytterligare förbättra styrningen och 
beredskapen inför framtida behov av äldreomsorg. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande med kommentarer på 
revisionsrapporten. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat svar på revisionsrapporten, samt 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen återkomma med redovisning av åtgärder för 
framtagande av långsiktigt planeringsdokument och för utveckling av 
internbudgeten till en verksamhetsplan. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0339.739 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 
Chefen för Klf:s arb markn enhet 

 
 
§ 4 

 Förslag till yttrande över motion om inrättande av ett Fixar-Malte-projekt 
 
Äldrenämnden har för yttrande fått motion från Sverigedemokraterna gällande 
inrättande av ett Fixar-Malte-projekt för att minska antalet fallolyckor bland 
äldre.  
 
Äldreförvaltningen arbetar sedan 5-6 år med uppföljning av och åtgärder för att 
förebygga fallolyckor. Hösten 2003 togs frågan upp om att erbjuda äldre hjälp 
med enklare praktiska åtgärder i bostaden för att förebygga fallolyckor. 

 
Äldrenämnden har sedan hösten 2003 diskuterat att erbjuda fixarservice till äldre 
och funktionshindrade. Målgruppen är avgränsad till personer 80 år och äldre 
samt hjälptagare inom äldre- och handikappomsorgen. 
 
Exempel på fixarservice är lampbyten, byta säkringar, sätta upp gardiner, ordna 
upp sladdar, enklare lagning av persienner. 

 
Verksamheten sker på prov sedan november 2004 t o m år 2005 och utvärderas 
hösten 2005 för att eventuellt permanentas. 
 
Servicen är kostnadsfri. Mottagarna av servicen betalar naturligtvis material som 
behövs. 
 
Kommunens arbetsmarknadsenhet utför servicen. Äldreförvaltningens krav om  
bl a legitimation gäller. 
 
Av ovanstående framgår att den service som motionären föreslår skall prövas 
redan finns. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

 
att anse motionen besvarad eftersom föreslagen service till äldre och 
funktionshindrade redan är igång. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
§ 5 
Förslag om justering av internbudgeten för att säkerställa Torhamns 
hemtjänst 
 
Torhamns hemtjänst har tappat ett stort antal insatstimmar. Personalen har 
minskats, scheman har förändrats för att få ned kostnaderna. Organisationen med 
8 personer, 6,4 årsarbetare, kan inte minskas ytterligare p g a att i så fall kan ej 
godtagbar arbetsmiljö upprätthållas. 
 
Förvaltningen försöker styra över ytterligare underlag från hemtjänsten i Jämjö, 
men detta tar tid för att inte störa vårdens kvalitet. 
 
Ett viktigt skäl till ekonomiska problem är att gruppen har relativt sett väldigt 
mycket matdistribution, som ej ger tillräcklig kompensation med nuvarande 
resursmodell. 
 
Områdeschefen har lämnat en utförlig redovisning med konsekvensbeskrivning 
om alternativet att slå ihop gruppen med Jämjö, samt åtgärder för att säkerställa 
att hemtjänstgruppen i Torhamn kan vara kvar. 
 
Förvaltningen bedömer att det är viktigt för de äldre i området att hemtjänsten har 
sin basplacering i Torhamn liksom för samarbetet med distriktssköterska. Därför 
lyfts frågan upp för politisk prövning. 
 
Merkostnaden för att vara kvar i Torhamn torde bli marginell i förhållande till 
sammanslagning med Jämjö, eftersom gruppen efter hand sannolikt får fler 
ärenden genom utökat område. En demografisk analys med prognos för området 
håller på att göras. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att inriktningen är att vara kvar med en hemtjänstgrupp lokaliserad till Torhamn,  
 
att medel för att täcka mellanskillnaden mot förslaget om minigruppstillägg enligt 
upprättad skrivelse läggs ut i internbudget med högst 475 000 kronor för 2005 
med avräkning efter hand som underlaget ökar, samt 
 
att medel för ändamålet skall avsättas ur hemtjänstreserven. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare § 6 

Förslag till alternativ användning av lägenhet af Klint som trygghetsplats 
 
Bakgrund: Inom särskilda boendedelen af Klint finns en lägenhet som bedöms 
vara svåruthyrd som permanentboende. 
 
Lägenheten ligger mot gatan med direkt insyn från förbipasserande. Lägenheten 
är ej lämplig för svårt dementa rymningsbenägna vårdtagare med tanke på att 
lägenheten ligger nära ytterdörr. 
 
Diskussioner har förts med myndighetskontoret om alternativ användning av 
lägenheten. Myndighetskontoret föreslår att lägenheten används som trygghets-
plats i första hand inom distrikt 1 Trossö/Mellanstaden. 
 
Syfte: Att använda platsen till vårdtagare som känner sig osäkra på om/hur det ska 
fungera i hemmet efter lasarettsvistelsen. Ett sätt att kunna inge trygghet är att en 
plats finns tillgänglig om behovet uppstår, d v s att det visar sig att det inte 
fungerar med de planerade insatserna från hemtjänsten, primärvården. 
 
Mål: Att få fler vårdtagare att återgå till ordinärt boende efter lasarettsvistelsen. 
Att få de vårdtagare som känner sig osäkra/otrygga inför hemgången till ordinärt 
boende att känna tryggheten att en plats finns tillgänglig om behovet skulle 
uppstå. 
 
Föreslagen finansiering för trygghetsplats: Personalkostnader omdisponeras från 
verksamhet särskilt boende motsvarande 0,68 årsarbetare = 255 500 kronor till 
trygghetsplats. 
 
Personalen används flexibelt inom särskilt boende af Klint när inte platsen 
används. 
 
Hyresbortfall motsvarande 54 000 kronor finansieras från verksamhet 
betalningsansvar. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att på försök inrätta trygghetsplats inom särskilt boende af Klint, samt 
 
att användning av trygghetsplatsen utvärderas oktober 2005 innan 
permanentningen sker. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
Avg gr 
Karlskronahem 

§ 7 
Förslag till höjning av hyror vid särskilda boenden 
 
I äldrenämndens förslag till budget för 2005 - 2007 redovisas följande:  
Hyror vid särskilda boenden 
Föreslås att hyrorna anpassas till den förändring av hyrorna som förhandlats 
fram mellan Karlskronahem och hyresgästföreningen. Äldrenämnden beslutar om 
hyresnivåerna efter beredning utifrån denna princip. 
 
Karlskronahem och hyresgästföreningen har inför år 2005 enats om höjning med 
2,95 % för lägenheter där el ej ingår i hyran resp 3,95 % där el ingår i hyran. 
 
I upprättad tabell har dessa höjningar av hyresnivån arbetats in och föreslås 
tillämpas fr o m 2005-03-01. 
 
Observera att hyresnivå vid af Klint, Skogsgläntan och Vitus Elena nyligen lagts 
fast och nu håller på att införas genom information, kontraktsskrivning och 
ansökningar om bostadsbidrag. Det är därför enligt förvaltningens bedömning inte 
skäligt och hanterbart att förändra hyrorna i dessa äldreboenden. 
 
It-samordnare Inga-Lill Håkansson har på uppdrag av arbetsutskottet gjort en del 
exempel på hur förvaltningens förslag slår vid olika inkomster. Vidare redovisar 
förvaltningschef Lars Larsson de skäl för Karlskronahems höjning av hyran som 
redovisats. Därvid framkommer att värme, el och vatten utgör stora poster. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att följa principen i budget 2005 och fr o m 2005-03-01 höja hyrorna i enlighet 
med uppgörelsen mellan Karlskronahem och hyresgästföre ningen för 2005,  
 
att undanta de nya boenden där kontraktsskrivning nyligen genomförts eller 
pågår, samt 
 
att hyran för eventuellt kvarvarande dubbelrum är 1 638 kronor/månad. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på förvaltningens två första att-satser, bifall till 
tredje att-satsen, samt lämnar tilläggsyrkande att ge förvaltningen i uppdrag att 
inför budgetarbetet (budget 2006, plan 2007-2008) planera för att återinföra 
hyresspärren vid särskilda boenden kopplat till gällande BTP (f n 4 670 kr), samt 
att hyreshöjningar ej skall överstiga KPI (konsumentprisindex). 
  forts. 
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§ 7 (forts) 
Förslag till höjning av hyror vid särskilda boenden 
 
 
Peter Johansson yrkar bifall till förvaltningens förslag, avslag på Jan-Åke Nordins 
tilläggsyrkanden. 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens 1:a att-sats mot Jan-Åke 
Nordins avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden beslutat enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens 2:a att-sats mot Jan-Åke 
Nordins avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden beslutat enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Äldreförvaltningen är överens om förvaltningens 3:e att-sats. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande 1:a att-sats 
mot ordförandens avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden 
beslutat enligt ordförandens avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande 2:a att-sats 
mot ordförandens avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden 
beslutat enligt ordförandens avslagsyrkande. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att följa principen i budget 2005 och fr o m 2005-03-01 höja hyrorna i enlighet 
med uppgörelsen mellan Karlskronahem och hyresgästföre ningen för 2005,  
 
att undanta de nya boenden där kontraktsskrivning nyligen genomförts eller 
pågår, samt 
 
att hyran för eventuellt kvarvarande dubbelrum är 1 638 kronor/månad. 
 
Jan-Åke Nordin, Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy 
Andreasson, Veste Brynestam reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
  Bilaga 1 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 

 
 
§ 8 
Förslag till översyn av kost och nutrition inom kommunens äldreomsorg 
 
Frågan om kost och näring till de äldre som bor i särskilda boenden eller har 
insatser via hemtjänsten behöver följas upp. Ett handlingsprogram för att utveckla 
måltidsverksamheten bör utarbetas. Uppdraget bör godkännas av nämnden 
eftersom nämndens mål och budget kommer att påverkas. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna äldreförvaltningens förslag till översyn av måltidsverksamheten. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 9 
Uppföljning av sommaren 2004 
 
Samtliga vårdbiträden och kökspersonal som haft semestervikariat har fått en 
enkät för att bl a lämna synpunkter på introduktion och hur det är att arbeta i 
äldreförvaltningen. 
 
Distriktschefer, områdeschefer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 
sjuksköterskor har besvarat enkäter riktade till respektive yrkesgrupp. 
 
Ytterligare förbättringsförslag inför sommaren år 2005 har framkommit. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att förvaltningen kommer att se över 
rutinerna för legitimation i förvaltningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 10 
Redovisning av avvikelser, Lex Sarah-ärenden m m 
 
Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen april - september/oktober år 2003 
 
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har upprättat dokument om 
pågående kvalitetsarbete betr: 
 
• Registrerade ärenden från Förtroendenämnden år 2003 
• Lex Sarah anmälan 
• Klagomål och Synpunkter 
• Avvikelserapportering 
 
Diagram med jämförelsetal på tre kvartal var gäller läkemedelshantering, fall och 
omvårdnad har översänts till nämndens ledamöter. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet till marssammanträdet. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0403.739 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
§ 11 
Förslag till yttrande över medborgarförslag om inrättande av fixartjänst som 
hjälper pensionärer 
 
Äldrenämnden har fått ett medborgarförslag för yttrande från Gunnar Blomqvist 
gällande inrättande av fixartjänst för att minska antalet fallolyckor bland äldre.  
 
Äldreförvaltningen arbetar sedan 5-6 år med uppföljning av och åtgärder för att 
förebygga fallolyckor. Hösten 2003 togs frågan upp om att erbjuda äldre hjälp 
med enklare praktiska åtgärder i bostaden för att förebygga fallolyckor. 
 
Äldrenämnden beslutade i oktober 2004 att erbjuda fixarservice till äldre och 
funktionshindrade. Målgruppen är avgränsad till personer 80 år och äldre samt 
hjälptagare inom äldre- och handikappomsorgen. 
 
Exempel på fixarservice är lampbyten, byta säkringar, sätta upp gardiner, ordna 
upp sladdar, enklare lagning av persienner. 
 
Verksamheten sker på prov sedan november 2004 t o m år 2005 och utvärderas 
hösten 2005 för att eventuellt permanentas. 
 
Servicen är kostnadsfri. Mottagarna av servicen betalar naturligtvis material som 
behövs. 
 
Kommunens arbetsmarknadsenhet utför servicen. Äldreförvaltningens krav om 
bl a legitimation gäller. 
 
Av ovanstående framgår att den service som förslagsställaren föreslår skall prövas 
redan finns. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

 
att anse medborgarförslaget från Gunnar Blomqvist besvarat eftersom föreslagen 
service till äldre och funktionshindrade redan är igång. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet Dnr 2004.0419.210 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 12 
Yttrande över medborgarförslag – Vision om ålderdomshem på Rosenholm 
m m, av Gull-Britt Göransson Lind 
 
Medborgarförslag om ålderdomshem m m i Rosenholm har inlämnats av Gull-
Britt Göransson Lind. Kommunstyrelsen har översänt förslaget till äldrenämnden 
för yttrande. 
 
Förslaget innebär byggande av ett större ålderdomshem i rosenholmsområdet med 
tillgång till bl a lokaler för träning, dans m m. Närheten till natur, ekonomisk 
fördel genom storskalighet framförs som argument. 
 
Rosenholmsområdet utgör kärnan i ett planeringsarbete som är påbörjat för 
utveckling av ett större område som benämns Nordvästra stadsbygden – 
Rosenholm med omgivningar. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram och 
efter samråd godkänt ett program för utveckling av detta område.  
 
När planeringsarbetet med utvecklingen av Nordvästra Stadsbygden – 
Rosenholmsområdet fortsätter kommer äldrenämnden att ta upp frågan om 
förutsättningar för olika boendeformer för äldre inom området som helhet. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att med hänvisning till vad som framförts i upprättad skrivelse anse 
medborgarförslaget från Gull-Britt Göransson Lind besvarat. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 13 
Antal sökande till särskilt boende december 2004 och januari 2005, samt 
fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i december 2004 och januari 2005 redovisas. Antalet 
sökande är totalt i december 43 personer och i januari 40 personer, inklusive 4 
resp 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är i 
december 19 personer och i januari 12 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Landstinget 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 14 
Val av representanter till äldreutskottet 
 
Äldrenämnden ska utse representanter till äldreutskottet i landstinget. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att till ordinarie ledamöter utse Peter Johansson (s) och Jan-Åke Nordin (m), samt 
till ersättare Kerstin Johansson (s) och Gunhild Arvö (fp). 
 
___________________ 
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§ 15 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2004-12-15, 2005-01-26 och 2005-02-02. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2004.  
c) yttrande över planprogram för del av Lampan 2, 3 m fl.  
d) yttrande över detaljplan för del av Pollux 32 på Västerudd, Karlskrona.  
e) yttrande över förslag till detaljplan för del av fastigheten Västra Stensjö  
    1:17, Holmsjö.  
f) yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Aspö 5:57.  
g) yttrande över program för detaljplan för del av Järavägen.  
h) yttrande över planprogram för del av Dragsö 1:1 m fl.  
i) yttrande över ändring av byggnadsplan för del av Torhamn (J42/1965).  
j) brev till anhöriga (24 st) ang ersättning för kostnad för transport av  
   avliden.  
k) synpunkter och klagomål från anhörig/god man, samt svar.  
l) avskrivningar enligt delegation.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 16 
MEDDELANDEN 
Kommunstyrelsen 
§ 175 Investeringstillstånd för inventarier till det nya särskilda boendet  
    Skogsgläntan i Holmsjö. 
§     3 Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens  
  jämställdhetsarbete. 
Kommunfullmäktige 
§ 136 Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 157 Budget 2005 samt plan 2006-2007 för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 165 Investeringstillstånd för inventarier på nya särskilda boende i kv  
 Adlersten. 
§ 171 Nytt personalprogram 2005 för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 176 Budget- och verksamhetsuppföljning oktober månad 2004. 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Verkställighet av dom Förfrågan 2004-12-28 
Tillsyn enl 16 kap 6 a-d §§, Socialtjänstlagen Beslut 2005-01-10 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-11-29 Mål 1063-04 
Dom 2004-12-01 Mål 817-04 
Dom 2004-12-20 Mål 1226-04 
Beslut 2005-01-04 Mål 1340-04 E 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2004-12-10 Mål nr 3804-04 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 2005:02 Personlig assistans och det ändrade sjuklönebestämmelserna. 
Omhändertagande av avlidna.  
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2004:99 Rättsfall angående beräkning av hemtjänstavgift enligt 8 kap 4 § 
socialtjänstlagen (2001:453) och hänsyn till kyrkoavgift. 
Cirkulär 2004:104 Information angående personlig assistans och bilkörning. 
Blekinge FoU-enhet 
FoU-nytt. 
Minnesanteckningar/Protokoll 
Kommunala pensionärsrådets AU 2004-11-12. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2004-12-02. 
Kommunala pensionärsrådet 2004-11-17. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2004-11-16. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2004-12-14. 
Överläggningar 2005-01-05, samt 2005-01-17 ang arbetstid för arbetsplatsmöten. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2004-11-29. 
Förtroendenämnden 2004-12-09. 
Inbjudan 
Lyckå pensionärsförening. 
Tack 
Kommunalpensionärerna. Bilaga 2 
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§ 17 
Frågor 
Stormen 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör hur verksamheten klarat stormen. 
 
Distriktschef Laila Pettersson informerar om hur personalen gjort ett otroligt bra 
arbete vid stormen. Det var de norra kommundelarna och öarna som drabbades 
svårast. Ett 20-tal vårdtagare fick evakueras.  
 
Fur 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör hur avvecklingen av Fur skett. 
 
Distriktschef Laila Pettersson informerar att städningen är avklarad. F n finns inga 
ytterligare klagomål. 
 
Stölder 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör hur stölder hos pensionärer hanteras. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson och distriktschef Laila Pettersson informerar att 
sådana stölder alltid polisanmäls och rapporteras som Lex Sarah-ärende. 
Förvaltningen har meddelat polisen att vi ser allvarligt på stölder. 
 
Städ och tvätt 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör hur många som accepterat att få städ och tvätt utfört 
av annan än kommunen. 
 
Myndighetskontoret har gjort en sammanställning där det framgår att hittills har 
63 personer mottagit denna tjänst och de flesta är mycket nöjda. Legitimation och 
tystnadsplikt gäller även den privata städfirman. 
 
Information om att söka BTP 
Siv Holmberg (s) efterhör om förvaltningen aktivt medverkar till att vårdtagarna 
söker BTP. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att avgiftsgruppen hjälper vårdtagarna 
med ansökningar om så behövs. 
 
Upprop från nattpatrullen 
Bengt Lindskog (v) efterhör hur förvaltningen behandlar upprop med ca 130 
namnunderskrifter från nattpatrullen. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att det inkom en skrivelse i höstas utan 
angiven avsändare eller kontaktperson. Denna gick av förklarliga skäl ej att 
besvara. Nu har samma skrivelse kommit igen med underskrift och svar kommer 
att lämnas snarast. Denna gång har kontaktperson angivits. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 30 mars  2005, kl 14.00-15.45 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) kl 14.00-15.30 §§ 18-23 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ingegerd Qvist (s) 
  Gunhild Arvö (fp)   
  Mikael Lejdeby (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp) 
   Lennart Johannisson (m) tjg ers kl 14.00-15.45 
Övriga närvarande ersättare Inge Elmström (s)  
   Christer Göstasson (s)  
   Karl-Erik Olsson, (s)  
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s)  
   Johnas Mård (s)  
   Ann-Marie Branje (m) kl 14.00-15.15 
   Lena Hjorth (fp)  
   Kenneth Mattsson (fp)  
   Gun-Britt Grant (kd) 
 Weste Brynestam (c)  
 Sylva Lilja (v) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson distriktschef Eva Herbertsson
   medicinskt ansvarig sjuksköterska  Inger Andersson 
   ekonom  Anette Lirsjö     ekonom Lill Körling 
   myndighetsch Carina Thörnqvist  larmsamordn Niclas Brissmalm 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Henrik Wachtmeister 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 18 - 27 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Henrik Wachtmeister 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      april 2005,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 



  30 mars 2005 3 

Diariet    Dnr 
Kf  
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 18 
Budgetuppföljning per 2005-02-28 med prognos 
 
Äldrenämndens resultat efter två månader visar – 2,3 mkr. Verksamheten 
beräknas därmed uppvisa ett underskott med ca – 4,0 mkr för år 2005. Under-
skottet beror till största del på att intäkterna ej ligger i fas med budgeterat belopp. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan - 2 
mkr och – 7 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Orsaken till budgetavvikelsen  är att volymökningen inom hemtjänsten är större 
än beräknat, samt att avgifterna sannolikt blir lägre än budgeterat. 
 
Myndighetschef Carina Thörnqvist redogör för problem att äldreförvaltningen har 
svårigheter hinna ta hem alla äldre som blivit utskrivningsfärdiga på sjukhuset, 
samt pågående arbete med införande av vårdplaneringsteam på sjukhuset.  
 
Förvaltningschef Lars Larsson rapporterar att förvaltningen bestridit betalning-
ansvar eftersom vårdplaneringarna ej fungerat som betalningsansvarslagen 
föreskriver. Lars Larsson kommenterar också volymökningen av hemtjänsten som 
sannolikt är bestående. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att ta fram underlag för åtgärder i syfte att förebygga 
obalans. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 
Tekn förv 
Ledn gr 
Utredare 
Stiftelsen Hemmet 
Vårdteam Blekinge 

 
 
§ 19 
Redovisning av förändringar av ritningsunderlag för ombyggnation av äldre 
delarna Servicehuset Pantern 
 
Distriktschef Eva Herbertsson informerar om läget för planeringen av Pantern. 
Äldreförvaltningen redovisade i delrapport till äldrenämnden 2004-12-15 fortsatt 
planering för ombyggnation av äldre delarna Pantern. Föreslagen inriktning i 
beslutsunderlaget var att bygga om enligt framtaget ritningsförslag som redovisats 
för äldrenämnden 2003-12-17. 

 
Mot bakgrund av att lokalerna är planerade som ersättning för de lokaler Vård-
team Blekinge, enligt avtal med äldrenämnden, bedriver korttidsvård i har fortsatt 
planering skett i nära samarbete med Vårdteam Blekinge. 

 
I fortsatt planering kom tankar upp att ta fram ytterligare ett ritningsunderlag med 
förslag till hur tillgängliga ytor kan omdisponeras till korttidsvård och lägenheter 
för äldre med möjlighet till hemtjänstinsatser. 
 
Skissförslag och uppkomna tankar och synpunkter redovisades för äldrenämndens 
AU 2005-02-02. 
 
Äldreförvaltningen fick i uppdrag att göra en utvärdering av de två framtagna 
förslagen. De skissförslag som redovisades för äldrenämndens AU har till delar 
omarbetats tillsammans med Vårdteam Blekinge, tekniska förvaltningen och 
arkitekten. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att godkänna senaste framtagna alternativet som grund för fortsatt projektering av 
ombyggnaden, samt 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att återkomma till nämnden om man i fortsatta 
planeringen finner att tidplan och ekonomiska konsekvenser vid detta alternativ 
inte följer tidigare beslut. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 20 
Redovisning av avvikelser, Lex Sarah-ärenden m m 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson rapporterar om kvalitets-
arbete inom äldreförvaltningen april - september/oktober år 2003. 
 
Ett dokument har upprättats om pågående kvalitetsarbete betr: 
 
• Registrerade ärenden från Förtroendenämnden år 2003 
• Lex Sarah anmälan 
• Klagomål och Synpunkter 
• Avvikelserapportering 
 
Diagram med jämförelsetal på tre kvartal vad gäller läkemedelshantering, fall och 
omvårdnad har översänts till nämndens ledamöter. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ks § 21 
Ledn gr Förslag till begränsningar av försäljning från äldreförvaltningens kök och 
Utredare  dagcentraler för att undvika så kallad osund konkurrens. 
När livs chef 

Äldreförvaltningens kostorganisation har som uppgift att producera kost och 
specialkoster till äldre och funktionshindrade som bor på särskilda boende, samt 
har matdistribution i ordinärt boende. Vidare erbjuds pensionärer och funktions-
hindrade, samt deras gäster (anhöriga och vänner) att äta vid äldreförvaltningens 
dagcentraler. Anställda inom äldre- och handikappomsorgen och samverkande 
förvaltningar exempelvis sjukvård och fastighetsservice erbjuds äta i samband 
med tjänsten. 

 
Härutöver har köken viss försäljning av mat, enklare rätter, kaffe etc till före-
ningar som nyttjar äldreförvaltningens samlingslokaler. Huvudparten av denna 
verksamhet utgör en naturlig del i det uppdrag äldrenämnden har att stimulera 
föreningsliv såsom pensionärsföreningar, handikappföreningar, kyrkan och andra 
religiösa organisationer, Röda korset m fl att i enlighet med socialtjänstlagen 
bedriva aktiviteter för äldre och handikappade. Det förekommer att andra före-
ningar och organisationer har verksamhet i dessa samlingslokaler och därvid 
beställer förtäring. Eftersom äldreförvaltningen har ansvar för utskänkningstill-
stånd i de mest använda lokalerna är det tveksamt om det är lämpligt att låta 
externa leverantörer svara för servering vid dessa tillfällen. 

 
Ovanstående uppdrag är dimensionerande för kostorganisationen. Någon aktiv 
marknadsföring eller försäljning till andra intressenter förekommer inte, men ett 
förtydligande i reglerna är önskvärt eftersom en del externa intressenter självmant 
söker sig till dagcentraler eller kontaktar köken för att få köpa förtäring. Därvid 
underlättar det för kökens personal att klargöra gränserna. 
 
Äldreförvaltningen föreslår vidare att äldreförvaltningens samlingslokaler endast 
hyrs ut till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet med inriktning 
mot äldre och handikappade. Därvid undvikes eventuell osund konkurrens både i 
form av försäljning av förtäring och uthyrning av lokaler. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att i syfte att undvika så kallad osund konkurrens godkänna upprättat förslag till 
riktlinjer och åtgärder beträffande försäljning från köken,  samt 
 
att föreslagen avgränsning om förhyrning av samlingslokaler tillämpas fr o m 2:a 
halvåret 2005. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2004.0439.719 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 22 
Förslag till yttrande över motion om inrättande av kommunal 
barnombudsman. 
 
Vänsterpartiet yrkar i motion att en tjänst som kommunal barnombudsman 
inrättas. Bakgrund är barnkonventionen. Barnombudsmannen skall bl a se till att 
nämnder och styrelser tar hänsyn till barnperspektivet i sina beslut, samt följa 
barnens verklighet och ”påtala brister för beslutsfattare och förvaltningschefer”. 
 
Äldrenämndens uppdrag är enligt reglementet att svara för socialtjänstinsatser och 
hälso- och sjukvårdsinsatser för personer 65 år och äldre och avstår därför att 
värdera behovet av en kommunal barnombudsman.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att med hänsyn till äldrenämndens uppdrag enligt reglementet avstå från att 
värdera behovet av kommunal barnombudsman. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 23 
Antal sökande till särskilt boende februari 2005, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i februari 2005 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
februari 35 personer, inklusive 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är i februari 11 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 24 

Information om trygghetslarm 
 
Distriktschef Eva Herbertsson och larmsamordnare Niclas Brissmalm informerar om 
larmverksamheten i förvaltningen. 
 
Antalet larm har ökat kraftigt de senaste åren. Med anledning av detta behöver 
larmorganisationen ses över.  
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 25 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-02-14 och 2005-03-16. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari 2005.  
c) synpunkter – förslag till marknadsplan för åren 2007-2010, BlekingTrafiken.  
d) yttrande över ändring av detaljplan (byggnadsplan för Fredriksdalsområdet i    
    Nättraby.  
e) yttrande över detaljplan för fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär.  

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 26 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§   7 Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscentrum - KKC. 
§   9 Transport av avliden från särskilt boende. 
§ 16 Svar på motion om prao i äldreomsorgen. 
   
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 2005-02-09 Dnr 701-6969-04 
Missiv 2005-02-17 Dnr 701-873-05 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-02-01 Mål 1354-04 
   
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 2005:09 Habiliterings/stimulansersättnings behandling skattemässigt. 
Enkät angående seniorboende, 55+boende.  
   
Årsrapporter/Verksamhetsberättelser 
Blekinge FoU-enhet. 
Röda Korset. 
Förtroendenämnden Blekinge. 
 
Protokoll 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2005-02-08. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-01-20. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-02-22. 
Förtroendenämnden 2005-02-09. 
 
Tack 
Lyckå pensionärsförening. Bilaga 3 
   
_________________ 
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§ 27 
Frågor 
 
Extern hemtjänst 
Siv Holmberg (s) efterhör vad extern hemtjänst är. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att det är arbete utfört av HS Städ. 
 
Hyror 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör hur höjningen av hyror vid Fridlestads servicecenter 
kan vara 7 %. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson återkommer med svar på detta vid nästa 
sammanträde.  
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 april 2005  
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 27 april  2005, kl 14.00-15.50 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ingegerd Qvist (s) 
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp)   
  Mikael Lejdeby (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00-15.50 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
   Karl-Erik Olsson, (s)  
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s)  
   Johnas Mård (s)  
   Lennart Johannisson (m)  
   Ann-Marie Branje (m) kl 14.00-15.25 
   Lena Hjorth (fp)  
   Kenneth Mattsson (fp)  
   Gun-Britt Grant (kd) 
 Weste Brynestam (c)  
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson distriktschef Laila Pettersson 
   planerings- och utr sekr Magnus Gruvberger  
   ekonom  Anette Lirsjö ekonom Fredrik Svensson 
   förvaltare Boritz Nordgren, tekniska förvaltningen 
   ekonom Ewa Bellwaldius, kommunledningsförvaltningen 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Annelie Svensson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 28 - 36 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Annelie Svensson 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      april 2005,  
intygar i tjänsten 

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet    Dnr 
Kf  
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 28 
Budgetuppföljning per 2005-03-31 med prognos 
 
Äldrenämndens resultat efter tre månader visar – 5,9 mkr. Verksamheten beräknas 
därmed uppvisa ett underskott med ca – 4,0 mkr för år 2005. Precis som förra 
månaden beror underskottet till största del på att intäkterna ej ligger i fas med 
budgeterat belopp. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan - 2 
mkr och – 7 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Äldreförvaltningen kommer den 2 maj att tillsammans med landstinget starta ett 
vårdplaneringsteam på sjukhuset, för att förbättra vårdplanering och utskrivning 
för medicinskt färdigbehandlade.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att med hänvisning till tidigare beslut, uppdra åt förvaltningen att ta fram 
underslag för åtgärder i syfte att förebygga obalans. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0103.214 
Samh byggn förv § 29 
Ledn gr Förslag till yttrande över detaljplaneprogram för fastigheterna Ingenjören 4 
Utredare m fl (Campus Blå Port) 

 
Detaljplaneprogram för fastigheterna Ingenjören 4 m fl (Campus Blå Port) är 
översänt till äldrenämnden för samråd. Programområdet utgörs av det gamla 
kasernområdet BK-staben som har förvärvats av Skanska i syfte att skapa ett 
modernt Campus Blå Port. 
 
Äldreförvaltningen ser positivt på att det aktuella området utvecklas och bebyggs. 
Området har ett centralt läge i stadsbygden men uppfattas i nuläget inte som 
tillgängligt. En utveckling i den planerade inriktningen bör göra området mer 
tillgängligt för t ex promenader i olika riktningar. 

 
Benämningen Campus för i första hand inte tankarna till en inriktning på bostäder 
och verksamhet för äldre personer. Befolkningens åldersstruktur är dock sådan att 
antalet, och sannolikt även andelen, äldre personer kommer att öka kraftigt i 
kommunen under de kommande decennierna. Äldreförvaltningen tycker därför 
det är fel att i detta tidiga skede av planeringen utesluta möjligheterna till en 
bostadsbebyggelse som genom sin utformning och tillgänglighet är lämplig för 
äldre personer. Området kan mycket väl vara av intresse och lämpligt för t ex 
seniorbostäder. 
 
Till dess fördel talar bl a det centrala läget och möjlighet till vacker utblick mot 
Trossö. Till områdets nackdel kan föras att det trots sitt centrala läge ligger något 
isolerat vad gäller närservice och kollektivtrafik och att kuperingen kan upplevas 
som besvärande. 
 
Äldreförvaltningen förstår att helhetskonceptet för området och möjligheten till 
samspel mellan olika delar/intressen i området är av vikt. Äldreförvaltningen 
föreslår dock att förutsättningarna för bostäder för äldre tas upp till diskussion i 
den fortsatta planeringen av området. I detta sammanhang föreslås även att 
tillgängligheten och möjligheterna till kollektivtrafiklösning för området studeras. 
 
Utrednings- och planeringssekreterare Magnus Gruvberger föredrar ärendet och 
besvarar frågor. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att avge yttrande över detaljplaneprogram för fastigheterna Ingenjören 4 m fl 
(Campus Blå Port) i enlighet med synpunkter ovan. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 

 
 

Diariet  Dnr 
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Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 30 
Ombyggnad av Elineberg 
 
Distriktschef Laila Pettersson och förvaltare Boritz Nordgren, tekniska förvalt-
ningen, informerar om överläggningar med Karlskronahem ang ombyggnad av 
Elineberg. 
 
Elineberg byggdes i början på 70-talet och har 79 platser. Arbetsmiljöverket har 
under flera år haft synpunkter på arbetsmiljön och krävt att något görs åt denna. 
 
Förvaltningen använder i avvaktan på beslut om ombyggnad tomma rum till 
korttidsvård.  
 
Tillsammans med tekniska förvaltningen har äldreförvaltningen tagit fram 
ritningsförslag på om- och tillbyggnad av Elineberg, vilket presenteras för 
nämnden. 
 
Karlskronahem har avsatt 40 mkr till ombyggnad och 6 mkr till underhåll av 
Elineberg. Det skulle behövas ytterligare 9 mkr för att klara kostnaden för om- 
och nybyggnation till 60 platser (48 ombyggda och 12 nybyggda lägenheter). 
 
I kostnaden ingår byte av larm, nyckelsystem och brandlarm. 
 
På uppdrag av arbetsutskottet har förvaltningen tagit fram jämförelsetal mellan de 
olika alternativen, 48 platser resp 60 platser. 
 
Karlskronahem önskar besked före semestern om inriktningen på ändringen av 
Elineberg. 
 
Äldreförvaltningen kommer till maj-sammanträdet att ha gjort en konsekvens-
beskrivning av de olika alternativen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Kled 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 31 
Årsredovisningar 2004 för donationsfonder 
 
Äldrenämnden har tre fonder vars årsredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen. 
 
Karl Gustafssons fond, Elineberg 
Fondens avkastning ska användas för trivselbefrämjande åtgärder på Elineberg. 
 
Leopold Rubens sjukvårdsfond 
Fondens avkastning ska användas för inköp av medicin och för annan hjälp åt 
mindre bemedlade, sjuka personer, som är mantalsskrivna i Augerums och 
Flymens församlingar. 
 
Fonden har en särskild styrelse. 
 
May Carlssons minnesfond 
Fondens ändamål skall vara att främja vården av behövande ålderstigna som bor 
på någon 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 o s v.  
 

Revisionsgranskning är utförd av auktoriserade revisorer. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättade årsredovisningar. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 32 
Äldreförvaltningens riktlinjer och rutiner för anskaffande och användande 
av tjänstebil och bensinkort 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 augusti 2004 beslutat att anta 
kommunstyrelsens förslag om kommunövergripande riktlinjer och rutiner för 
anskaffande av tjänstebil och bensinkort, samt att uppdra till kommunens nämnder 
att göra erforderliga anpassningar av dessa samt implementera regelsystemet  
(Ks 2004.286.029). 
 
Med bakgrund av detta har en översyn av äldreförvaltningen rutiner för 
anskaffande och användande av leasingbil gjorts. Den kommunövergripande 
riktlinjen och rutinen har följts och även anpassats till äldreförvaltningens 
verksamhet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att godkänna de rutiner och riktlinjer äldreförvaltningen har anpassat efter sin 
verksamhet, samt 
 
att delegera till distriktschefer och chef för konsultteam och myndighetskontor att 
beställa och teckna avtal för tjänstebil. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 33 
Antal sökande till särskilt boende mars 2005, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i mars 2005 redovisas. Antalet sökande är totalt i mars 17 
personer, inklusive 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är i mars 2 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 34 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-04-12. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2005.  
c) synpunkter ang Missiv externremiss Dnr 51-3563/2004; 51-11306/2004  
    från socialstyrelsen.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 35 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 35 Temporärt upphävande av gallringsbeslut för patientjournaler. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 30 Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004. 
§ 31 Jämställdhetsprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 32 Vänortsavtal och samarbetsavtal för åren 2005-2007 mellan Karlskrona  
         kommun och Liepaja distrikt. 
§ 33 Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Klaipeda stad för  
        åren 2005-2008. 
§ 34 Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad för  
        åren 2004-2006. 
§ 36 Näringspolitiskt program för åren 2005-2007. 
   
Socialstyrelsen/Länsstyrelsen i Blekinge län 
Tillsyn enligt Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område och 13 kap 2 § Socialtjänstlagen (2001:453) av Fågelmara och Möllebackens 
hemtjänstområden och hemsjukvårdsområden, Karlskrona kommun. 
 
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-03-16. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-04-12. 
Förtroendenämnden 2005-03-31. 
 
Brev 
Angående nedläggning av Konsum Lyckeby. 
   
___________________ 
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§ 36 
Frågor 
Frisk luft 
Gun-Britt Grant (kd) efterhör hur många minuter vårdtagare inom hemtjänst och 
särskilt boende får vara ute i friska luften per vecka. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att en redovisning av beviljade 
promenader och utevistelse kommer att lämnas i samband med tertialbokslutet. 
 
Byte av insatser 
Camilla Brunsberg (m) efterhör hur vårdtagarna blir informerade om möjligheten 
att byta insatser. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att myndighetskontoret skall informera 
om detta och att detta tas upp med den enskilde i samband med ankomstsamtalet.  
 
Erfarenheter av de nya städ/tvätt-möjligheterna 
Veste Brynestam (c) efterhör vilka erfarenheter förvaltningen har av de nya 
städ/tvätt-möjligheterna. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att en utvärdering ännu ej gjorts, men 
att de flesta reaktionerna varit positiva. Några klagomål har inkommit. F n har 130 
ärenden överförts till HS Städ. 
 
Uppföljning om mer hjälp 
Siv Holmberg (s) efterhör vem som aktualiserar om en vårdtagare behöver mer 
hjälp utöver städ/tvätt. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att det inte är avtalat att HS Städ ska 
aktualisera detta.  
 
Vitus Elena utgång 
Gunhild Arvö (fp) tar upp säkerheten vid Vitus Elenas hiss/utgång. 
Frågan är återförd till distriktschefen.  
 
JO-anmälan 
En fråga hade inkommit om en JO-anmälan. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att JO-anmälan avser Länsstyrelsen. 
 
Hyror 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör hur höjningen av hyror vid Fridlestads servicecenter 
kan vara 7 %. 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att anledningen är att en retroaktiv 
hyreshöjning för mars månad togs ut i april.  
Informationen tas till dagens protokoll.  
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 25 maj  2005, kl 14.00-16.35 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ingegerd Qvist (s) 
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp)   
  Mikael Lejdeby (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00-16.25   §§ 37-47 
  Karl-Erik Olsson, (s) tjg ers kl 16.25-16-35   §§ 48-54 
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson, (s) kl 14.00-16.25 
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s)  
   Johnas Mård (s)  
   Lennart Johannisson (m)  
   Ann-Marie Branje (m)  
   Lena Hjorth (fp)  
   Kenneth Mattsson (fp)  
   Gun-Britt Grant (kd) 
 Weste Brynestam (c)  
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson distriktschef Laila Pettersson 
   ekonom  Anette Lirsjö  ekonom Fredrik Svensson 
   myndighetschef Carina Thörnqvist 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Jan-Åke Nordin 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 37 - 54 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Jan-Åke Nordin 

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      maj 2005,  
intygar i tjänsten 

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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  § 37 
  Parentation 
 
  Med anledning av Sylva Liljas bortgång erinrar ordföranden om hennes 

engagemang och lyser med en stund av stillhet frid över hennes minne. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 38 
Budgetuppföljning per 2005-04-30 med prognos 
 
Äldrenämndens resultat efter fyra månader visar – 6,6 mkr. Verksamheten 
beräknas därmed uppvisa ett underskott med ca – 6,0 mkr för år 2005. Prognos-
tiserad avvikelse förklaras av överbudgeterade intäkter, höga sjuklönekostnader 
och ändrade regler för långtidssjukskrivna, samt oförutsedda volymutvecklingar i 
hemtjänst och betalningsansvar. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan - 4 
mkr och – 9 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Enligt tidigare lämnat uppdrag har förslag till åtgärdsprogram tagits fram, vilket 
behandlas av äldrenämnden som särskilt ärende. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Myndighetschef Carina Thörnqvist redovisar en sammanställning av insatsen 
promenader/utevistelse under perioden januari – april 2005. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
§ 39 
Underlag för åtgärder att förebygga obalans 
 
Äldrenämnden beslutade 2005-04-28 § 28 uppdra till förvaltningen att ta fram 
underlag för åtgärder för att motverka ekonomisk obalans som uppstått p g a 
volymökning i hemtjänsten, ökat betalningsansvar och för högt budgeterade 
intäkter. 
 
Enligt prognos i delårsbokslut för april riskerar äldrenämnden ett resultat om – 6 
mkr inom intervallet – 4 till – 9 mkr. 
 
Eftersom äldrenämnden enl budgetdirektiven inte får utökade ramar för 2006 till 
2008 bör åtgärderna vara långsiktiga. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om det underlag som tagits fram med 
förslag till åtgärder i form av höjda avgifter och sänkta kostnader med anledning 
av befarat underskott. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att uppdra till förvaltningen att utarbeta och till nämndens sammanträde i juni 
återkomma med förslag till avgiftsförändringar, kortsiktiga besparingar enligt 
ovan, samt 
 
att godkänna uppdragen om långsiktiga åtgärder med lägesrapportering vid 
nämndens sammanträde i juni. 
 
Gunhild Arvö yrkar en ändring av 2:a att-satsen till att godkänna inriktningen av 
de långsiktiga åtgärder med lägesrapportering vid nämndens sammanträde i juni. 
 
Ordförande Peter Johansson yrkar bifall till förvaltningens förslag till höjda 
avgifter för larm, avgift för distribution av mat till dem som endast har 
matdistribution, senareläggning av arbetskläder till 2006 och att reserven för 
kompetensutveckling hålls inne i avvaktan på kompetensstegen. Avslag yrkas på 
ändring av jämkning på matavgiften, att ta ut avgift för avlösning och ledsagning, 
samt sänkning av trivselpengar. Bifall yrkas också till översyn av strukturen av 
demensboenden, minska hemtjänstens medverkan i HSL-insatser, föra över 
transporten av mat till annan organisation, minskning av antalet platser i 
korttidsboende och översyn av nattorganisationen. 
 forts. 
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§ 39 (forts) 
Underlag för åtgärder att förebygga obalans 
 
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på förvaltningens förslag till höjda avgifter för larm, 
avgift för distribution av mat till dem som endast har matdistribution, ändring av 
jämkning på matavgiften, att ta ut avgift för avlösning och ledsagning, samt 
sänkning av trivselpengar. Bifall till senareläggning av arbetskläder till 2006 och 
att reserven för kompetensutveckling hålls inne i avvaktan på kompetensstegen. 
Bifall yrkas också till utredningen med inriktningen långsiktiga åtgärder beträff-
ande översyn av strukturen av demensboenden, minska hemtjänstens medverkan i 
HSL-insatser, föra över transporten av mat till annan organisation, minskning av 
antalet platser i korttidsboende och översyn av nattorganisationen. 
 
Vidare önskar Jan-Åke Nordin utredningar ang hemvårdsbidrag, prisvärda 
system/organisationer av äldreomsorgen i Sverige, utbyggnad/återställande av 
platser i särskilt boende. I utredningsuppdragen ang taxehöjningar ska även 
belysas konsekvenserna för vårdtagarna. 
 
Ingelas Abramsson yrkar bifall till Jan-Åke Nordins yrkanden. 
 
Ordföranden sammanfattar de olika förslagen och konstaterar att mycket kommer 
att behandlas efter den seminarieserie som nu genomförs i äldrenämnden. Då 
kommer olika förslag och inriktningar på framtidens äldreomsorg förhoppningsvis 
att kunna tas fram.  
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag ang höjda avgifter för 
larm mot Jan-Åke Nordins avslagsyrkande av detsamma och finner att 
äldrenämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag ang avgift för 
distribution av mat till dem som endast har matdistribution mot Jan-Åke Nordins 
avslagsyrkande av detsamma och finner att äldrenämnden beslutat enligt 
förvaltningens förslag. 
Övriga punkter och utredningsuppdrag är äldrenämnden överens om, samt att 
redovisa hur konsekvenserna blir för vårdtagarna. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att utarbeta och till nämndens sammanträde i juni 
återkomma med förslag till avgiftsförändringar avseende larm och distribution av 
mat, kortsiktiga åtgärder avseende senareläggning av arbetskläder och kompetens-
utveckling,  
 
att godkänna inriktningen av uppdragen betr långsiktiga åtgärder med 
lägesrapportering vid nämndens sammanträde i juni, samt 
 
att redovisa hur konsekvenserna blir för vårdtagarna. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

§ 40 
Upphörande av försök med inköp och hemtransport av dagligvaror 
 
Sedan juli månad 2004 har handikappförvaltningen och äldreförvaltningen 
gemensamt bedrivit en försöksverksamhet med inköp och hemsändning av 
dagligvaror. 
 
Verksamheten har föregåtts av beslut i äldrenämnden 2004-05-16, § 48. 
 
Försöksverksamheten har vänt sig till personer som har annan service genom 
äldreförvaltningen och bor inom området centrala Karlskrona t o m Marieberg-
Gullberna. Handikappförvaltningen har genom sin enhet Transport och städ 
påtagit sig utförandet av tjänsterna medan äldreförvaltningen har informerat om 
möjligheterna. 
Äldreförvaltningens myndighetskontor har under det senaste året endast haft 
enstaka förfrågningar om hjälp med hemsändning av dagligvaror. Dessa personer 
har informerats om de butiker som har hemsändningsverksamhet och om 
möjligheten att få tjänsten utförd av handikappförvaltningen. Endast någon 
enstaka person har valt att anlita handikappförvaltningen. 
 
Äldreförvaltningens bedömning är att de lösningar som på olika sätt kan finnas,  
bl a genom den service som dagligvarubutikerna erbjuder, i nuläget är tillräckliga 
för att täcka behoven. Butiksstrukturen och den service som butikerna erbjuder 
förändras dock hela tiden och är begränsad. Likaså kan behoven och efterfrågan 
av hjälp förändras över kort tid. Äldreförvaltningens och handikappförvaltningens 
gemensamma bedömning är dock att det inte är rimligt att handikappförvaltningen 
ska hålla resurser och en organisation för det mycket begränsade intresse som 
hittills har visats. 
 
Äldreförvaltningens förslag är att försöket tillsammans med handikappförvalt-
ningen ska avbrytas och att personer som efterfrågar hjälp med hemsändning av 
dagligvaror i första hand informeras om de butiker som lämnar denna service. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att uppdra till äldreförvaltningen att i samverkan med handikappförvaltningen 
snarast möjligt avsluta försöket med inköp och hemtransport av dagligvaror. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ingela Abramsson önskar besked om hur många som nyttjat tjänsten och vilka 
butiker som har hemsändning. Besked kommer att lämnas vid juni-sammanträdet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet   Dnr 2005.0122.719 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 41 
Förslag till yttrande över motionen Offensiv för ett barnsligt Karlskrona med 
underrubriken Tydlig politisk vilja 
 
Vänsterpartiet föreslår i rubr motion bl a att varje förvaltning och styrelse skall 
redovisa kortsiktiga och långsiktiga barnkonventionsmål, att inom varje nämnd/ 
styrelse skall en person med särskilt ansvar för barnkonventionens efterlevande/ 
genomförande utses. 
 
Äldrenämndens uppdrag är enligt reglementet att svara för socialtjänst- och hälso- 
och sjukvårdsinsatser för personer 65 år och äldre. 
 
Äldreförvaltningen föreslår därför äldrenämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionärens förslag att åtgärderna skall omfatta varje förvaltning och 
styrelse. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2005.0123.719 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
§ 42 
Förslag till yttrande över motionen Offensiv för ett barnsligt Karlskrona med 
underrubriken Utbildningsinsatser 
 
Vänsterpartiet föreslår i rubr motion att innebörden av barnkonventionen skall 
vara känd av alla (personal, politiker) inom kommunen, återkommande utbild-
ningar i barnkonventionen, samt att alla som kommer i kontakt med barn skall gå 
kurs i barnkunskap. 
 
Äldrenämndens uppdrag är enligt reglementet att svara för socialtjänsten och 
hälso- och sjukvårdsinsatser för personer 65 år och äldre. 
 
Äldreförvaltningens kompetensutveckling de närmaste tre åren är planerade 
genom den satsning som socialdepartementet stödjer i form av s k kompetens-
stegen. Den satsningen är inriktad på kvalitetshöjande utbildning av äldre-
omsorgen. Det finns inte tid och pengar för att också utbilda äldreförvaltningens 
ca 2 000 anställda i barnkonventionen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår därför äldrenämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens utbildningsinsatser om barnkonventionen riktas till berörda 
nämnder och förvaltningar ej äldrenämnd och äldreförvaltning. 

 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0124.719 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
§ 43 
Förslag till yttrande över motionen Offensiv för ett barnsligt Karlskrona med 
underrubriken Det skall synas vad vi gör/inte gör 
 
Vänsterpartiet föreslår i rubr motion bl a att varje nämnd/styrelse får i uppdrag att 
utforma barnbokslut med barnchecklista som ledning. 
 
Äldrenämndens uppdrag är enligt reglementet att svara för socialtjänst- och hälso- 
och sjukvårdsinsatser för personer 65 år och äldre. 
 
Äldreförvaltningen föreslår därför äldrenämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionärens förslag att åtgärden  skall omfatta varje nämnd och 
styrelsen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0125.719 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
§ 44 
Förslag till yttrande över motionen Offensiv för ett barnsligt Karlskrona med 
underrubriken Barn som kunskapskälla 
 
Vänsterpartiet föreslår i rubr motion att en enkät genomförs med innebörden 
Vilken fråga är viktigast för dig som barn/ungdom i Karlskrona. 
 
Äldrenämndens uppdrag är enligt reglementet att svara för socialtjänsten och 
hälso- och sjukvårdsinsatser för personer 65 år och äldre. 
 
Äldreförvaltningen föreslår därför äldrenämnden besluta 
 
att avstå från att yttra sig över motionen. 

 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
§ 45 
Förslag på justeringar av nivåbedömningsmodell i särskilt boende för äldre 
 
Myndighetschef Carina Thörnqvist informerar att en arbetsgrupp arbetat med att 
förändra den tidigare nivåbedömningsmodellen/nivåbedömningen. Arbetsgruppen 
har även fördjupat sig i vad det särskilda boendet står för och vad som skall ingå. 
 
Grundantaganden som gruppen har gjort är att kvarboendeprincipen skall gälla 
(vårdtagaren skall inte flytta p g a dimensionering av personal). Vårdtagarna har 
besittningsskydd. Vårdpersonalen skall istället omdisponeras när vårdtyngden 
förändras väsentligt och kvalitet och/eller arbetsmiljö är i fara. Det skall heller 
inte finnas begränsningar vad gäller vilket boende som erbjuds den enskilde 
vårdtagaren. Enligt socialtjänstlagen skall socialtjänsten erbjuda vårdtagare i 
särskilt boende en god vård, som beaktar den enskildes behov av självbestämman-
de, integritet och trygghet. I modellen beskrivs också Vad ingår i det särskilda 
boendet? 
 
Arbetet med vårdtyngdsmätning pågår under löpande verksamhetsår parallellt 
med en fast resurstilldelning. Om årets mätningar visar på en lägre eller högre 
vårdnivå totalt för hela gruppen särskilt boende, används denna som underlag 
inför budgetarbetet nästkommande år. Innevarande år finns därmed endast de 
resurser som redan är utdelade till särskilt boende och varje boende ser till att 
tillskapa sig själva en reserv att använda vid toppar. 
 
Detta innebär att det inte kommer att ske någon resurstilldelning under löpande år. 
Resurserna inom det egna boendet omfördelas efter behov. 
 
Personalresurser fördelas därmed först och främst inom boendet och när detta inte 
är möjligt, prövas omfördelning inom distriktet. Först när denna prövning är gjord 
går distriktschefen vidare med ärendet till ledningsgruppen och om extra resurser 
krävs, även vidare till äldrenämnden. 
 
Efter arbetsutskottets sammanträde 2005-05-11 har vid information (MBL § 19) 
till de fackliga organisationerna framförts krav på förhandlingar. Förhandlingen 
enl MBL § 11 kommer att genomföras. Bl a har framförts krav på att få modellen 
testad i full skala. Därför avser förvaltningen föreslå facken att full test görs under 
september i enlighet med tidigare planering. 
 
Beslut får fattas under hösten med inriktning på att tillämpa ny nivåbedömnings-
modell fr o m 2006. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 46 
Beslut om teckningsrätt 
 
Äldreförvaltningen behöver revidera förvaltningens teckningsrätt. 
 
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för 
äldrenämndens bank- och postgirokonton: 

 
Lill Körling tills vidare 
Fredrik Svensson tills vidare 
Maria Stivén t o m 2006-05-16 
Lars Larsson tills vidare 
Eva Herbertsson  tills vidare 
 

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för 
äldreförvaltningens bank- och postgirokonton. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Tekniska nämnden 
Karlskronahem AB 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
§ 47 
Förslag till ombyggnad av Elineberg  
 
Ålderdomshemmet Elineberg är byggt i början av 70-talet. Miljön i boendet är 
inte förenligt med en god boende- och arbetsmiljö för de vårdtagare/boende som 
idag är i behov av att flytta till särskilt boende. Miljön i övriga delar av fastig-
heten är i behov av att rustas upp för att motsvara dagens behov av funktionalitet. 
Boendet är också i behov av omfattande underhållsarbete. 
 
Karlskronahem har erhållit investeringsbidrag med 40 mkr för ombyggnationen 
av Elineberg och har avsatt 6 mkr i underhåll. Detta motsvarar ombyggnad av 
verksamheternas boendeenheter med 60 lägenheter i form av gruppbostäder. För 
att öka säkerheten och att höja standarden i hela fastigheten krävs ytterliggare 9 
mkr i investeringsram.  
 
Det övriga som skulle behöva åtgärdas för att öka säkerheten och standarden och 
som ej inryms i investeringsramen är : 
 
1. Nytt trygghetslarm, brandlarm och låssystem 1 200 000 kr 
2. Sprinkler 1 000 000 kr 
3. Dagcentralen 165 000 kr 
4. Serveringskök 200 000 kr 
5. Personalrum 140 000 kr 
6. Personalrum kök 250 000-275 000 kr 
7. Kök 850 000-900 000 kr 
8. Källaren 520 000 kr 
9. Parkeringsplatser 700 000 kr 
 
Investeringskostnaderna ovan är preliminära från Karlskronahem. 
 
Äldreförvaltningen anser att punkterna 1 t o m 6 måste prioriteras och ingå i 
ombyggnationen. Därvid uppkommer behov för Karlskronahem att få utökad 
investeringsram med ca 4 mkr. 
 
Kommunala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2005-02-09 och 2005-05-18. 
Lediga platser används nu för korttidsvård. Intagningsstopp för boendet föreslås 
införas. 
 forts 
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§ 47 (forts) 
Förslag till ombyggnad av Elineberg  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att hemställa att Tekniska nämnden beslutar uppdra åt Karlskronahem AB att 
utföra ombyggnad av äldreboendet Elineberg med 60 lgh enligt redovisat förslag 
och prel hyreskalkyl för äldrenämndens 2005-04-27, § 30, 
 
att ombyggnaden skall även omfatta punkterna 1 t o m 6 ovan,  
 
att punkterna 7 t o m 9 utgår ur projektet tills vidare, samt 
 
att införa intagningsstopp för boende. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt att uppdra åt 
förvaltningen att försöka åstadkomma en öppnare planlösning. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att hemställa att Tekniska nämnden beslutar uppdra åt Karlskronahem AB att 
utföra ombyggnad av äldreboendet Elineberg med 60 lgh enligt redovisat förslag 
och prel hyreskalkyl för äldrenämndens 2005-04-27, § 30, 
 
att ombyggnaden skall även omfatta punkterna 1 t o m 6 ovan,  
 
att punkterna 7 t o m 9 utgår ur projektet tills vidare,  
 
att införa intagningsstopp för boende, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att försöka åstadkomma en öppnare planlösning. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ks 
Ledn gr 
Utredare  

 
 
 
 
 
§ 48 
Investeringstillstånd för storköksutrustning i samband med ombyggnad av 
Eklidens kök 
 
För investeringstillstånd överstigande 500 000 kronor erfordras investeringstill-
stånd från kommunstyrelsen. Äldrenämnden föreslås begära investeringstillstånd 
för följande investering. 
 
Under sommaren 2005 kommer Karlskronahem att utföra omfattande underhåll 
och ombyggnad av Eklidens kök. I samband med denna ombyggnad planeras 
utsliten storköksutrustning att bytas ut. Detta arbete måste samköras med 
underhållet i form av golvbyten etc. Förfrågan om investeringstillstånd avser 
följande: diskmaskin, grovdiskmaskin samt ugnar. Det totala investeringsbeloppet 
uppskattas till 825 000 kronor. 
 
Investeringsmedel finns avsatta i total beslutad investeringsram för äldrenämnden. 
Beslut togs i samband med budget 2005. 
 
Det är viktigt att arbetet kan utföras under sommaren eftersom Eklidens kök måste 
stängas ca 6 veckor och produktionen då kan förläggas till utbildningsförvalt-
ningens kök som står oanvänt. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att investeringstillstånd meddelas inom ramen 825 000 kronor för investering i 
storköksutrustning till Eklidens kök. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Efter arbetsutskottets sammanträde har summan för investering justerats till  
775 000 kronor. 
 
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att investeringstillstånd meddelas inom ramen 775 000 kronor för investering i 
storköksutrustning till Eklidens kök. 
 
___________________ 
 
 
 

Diariet Dnr 2004.0151.739 
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Mynd kont 
 
 
 
 
 
   
 
§ 49 
Antal sökande till särskilt boende april 2005, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i april 2005 redovisas. Antalet sökande är totalt i april 23 
personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är i april 1 person. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 50 
Information om Kvalitetsbarometern 
 
Ärenden hänskjuts till junisammanträdet. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0095.055 
Ledn gr   Dnr 2005.0102.055 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 51 
Delegation 
 
Upphandling pågår dels av Transport av lagad mat samt råvaror och dels av 
Transport av avliden. 
 
Mattransporterna avser främst luncher men i viss utsträckning även middagar från 
äldreförvaltningens tillagningskök till särskilda boende och hemtjänstgrupper 
inom äldreförvaltningens verksamhet. I mindre utsträckning sker också 
transporter till verksamheter inom bl a handikappförvaltningen. 
 
Transport av avliden avser kommunens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen att 
ta hand om dem som avlider i de särskilda boendeformerna. 
 
I båda fallen har anbudstiden gått ut och utvärdering av inkomna anbud pågår. 
Beslutsunderlag vad avser antagande av anbud beräknas vara klart till äldre-
nämndens arbetsutskott den 15 juni. För att kunna påskynda det vidare arbetet 
föreslår äldreförvaltningen att delegation ges till äldrenämndens arbetsutskott att 
besluta om antagande av anbud vad avser de två aktuella upphandlingarna. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att delegera till äldrenämndens arbetsutskott att besluta om antagande av anbud 
vad avser upphandling av Trasport av lagad mat samt råvaror samt upphandling 
av Transport av avliden. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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§ 52 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-05-11. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret april 2005.  
c) ansökan om bistånd jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen ang utökad avlösarservice.  
d) yttrande över program för detaljplan för Bastasjö 
e) yttrande över att bostadsanpassningsbidrag inte skall utgå till installation av  
    värmevakt och spisvakt. 
f) yttrande över detaljplan för del av Lyckeby 1 (Norra Ringö). 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 53 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 54 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1  
        mars 2005. 
§ 58 Svar på motion om inrättande av ett fixar-Malteprojekt för att minska  
        antalet fallolyckor bland äldre. 
§ 59 Svar på medborgarförslag om inrättande av fixare som hjälper pensionärer. 
§ 60 Svar på medborgarförslag om äldreboende i Rosenholmsområdet. 
   
Sveriges Kommuner och Landsting 
Hemtjänst vid semestervistelse m m. 
 
Blekinge FoU-enhet 
Skrift - Ensamhet i tvåsamhet Anhörigas erfarenheter av att vårda personer med 
demenssjukdom i hemmet. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämnden 2005-04-28. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2005-01-27. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2005-02-03. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2005-03-17. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2005-04-14. 
Kommunala pensionärsrådet 2005-02-09. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2005-03-21. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2005-04-19. 
 
___________________  
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§ 54 
Frågor 

 
Inga frågor hade inkommit. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 22 juni 2005  
 
§ 55 Budgetuppföljning per 2005-05-31 med prognos 
 
§ 56 Förslag till åtgärder för att förebygga ekonomisk obalans 2005 
 
§ 57 Förslag till renovering av servicebostäderna i Fridlevstad 
 
§ 58 Förslag till minskning av servicelägenheter vid Björkhaga, Hasslö 
 
§ 59 Förslag till kvalitetshandbok medicintekniska produkter 
 
§ 60 Förslag om palliativ korttidsvård vid Östergården, ett samverkansprojekt primärvården 

och äldreförvaltningen Karlskrona kommun 
 
§ 61 Revidering av integrationsplan för äldrenämnden perioden 2005-2007 
 
§ 62 Utveckling av dagcentralernas verksamhet 
 
§ 63 Antal sökande till särskilt boende maj 2005, samt fördelade resurser 
 
§ 64 Information om Kvalitetsbarometern 
 
§ 65 Förordnande av ställföreträdande förvaltningschef 
 
§ 66 Information inför budget 2006-2008 
 
§ 67 Delegeringsbeslut 
 
§ 68 MEDDELANDEN 

 
§ 69 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 22 juni  2005, kl 14.00-16.20 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  tjg kl 14.00-15.50 §§ 55-65 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ingegerd Qvist (s) 
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp)   
  Mikael Lejdeby (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) tjg kl 14.00-15.50 §§ 55-65 
  Bengt Lindskog (v)  
  Christer Göstasson (s) tjg ers 14.00-16.20 
  Karl-Erik Olsson, (s) tjg ers kl 15.50-16-20   §§ 66-69 
  Weste Brynestam (c) tjg ers kl 15.50-16-20   §§ 66-69 
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson, (s) kl 14.00-15.50 
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s)  
   Ann-Marie Branje (m)  
   Lena Hjorth (fp)  
   Gun-Britt Grant (kd) 
 Weste Brynestam (c) kl 14.00-15.50 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson distriktschef Laila Pettersson 
   distriktschef Eva Herbertsson distr ch Ann-Charlotte Nedfors 
   ekonom Fredrik Svensson  äldrekonsulent Sirpa Solgevik 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Mats Crambé 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 55 – 69 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Mats Crambé 

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      juni 2005,  
intygar i tjänsten 

_________________ 
Kerstin Nilsson 



  22 juni 2005 3 

Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 55 
Budgetuppföljning per 2005-05-31 med prognos 
 
Äldrenämndens resultat efter fem månader visar – 8,6 mkr. Verksamheten 
beräknas därmed uppvisa ett underskott med ca – 6,0 mkr för år 2005. Prognos-
tiserad avvikelse förklaras av överbudgeterade intäkter, höga sjuklönekostnader 
och ändrade regler för långtidssjukskrivna, samt oförutsedda volymutvecklingar i 
hemtjänst och betalningsansvar. Engångskostnader som uppstod i samband med 
stormen har också påverkat resultatet. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan - 4 
mkr och – 9 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Under stormen Gudrun uppstod kostnader för uppkoppling av reservaggregat, 
evakuering och tillfälliga platser på särskilda boenden. I hemtjänstgrupper 
uppstod extra personalkostnader för att lösa de situationer som stormen orsakat. 
För äldreförvaltningen bedöms stormen ha orsakat kostnader för ca 0,4 mkr. 
Kommunen har via länsstyrelsen ansökt om bidrag för kommunens kostnader för 
stormen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen förbereda en framställning om kompensation för 
kostnader orsakade av stormen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
§ 56 
Förslag till åtgärder för att förebygga ekonomisk obalans 2005 
 
Äldrenämnden beslutade 2005-04-28 § 28 uppdra till förvaltningen att ta fram 
underlag för åtgärder för att motverka ekonomisk obalans som uppstått p g a 
volymökning i hemtjänsten, nya regler för sjukfrånvaro, ökat betalningsansvar 
och för högt budgeterade intäkter. 
 
Eftersom äldrenämnden enl budgetdirektiven inte får utökade ramar för 2006 till 
2008 bör åtgärderna vara långsiktiga. 
 
Kortsiktiga åtgärder behövs för att kompensera för att det ej går att få ut 
helårseffekter 2005 av långsiktiga åtgärder. 
 
Åtgärderna bör inriktas på att båda höja intäkterna och sänka kostnaderna. 
 
Äldrenämndens AU beslutar föreslå äldrenämnden föreslå kommun-
fullmäktige besluta 
 
att höja avgiften för larm till 250 kr/månad fr o m 1/9 2005, samt 
 
att för matdistribution ta ut avgift enl omvårdnadstaxans nivå 1 fr o m 1/9 2005. 
 
Äldrenämnden föreslås för egen del besluta  
 
att senarelägga förnyelsen av arbetskläder, 
 
att reserven för kompetensutveckling år 2005 ombudgeteras till reserven för 
volymutveckling i avvaktan på beslut om statsbidrag till kompetensstegen, samt 
 
att bjuda in landstinget till överläggningar om hälso- och sjukvårdsinsatser i 
ordinärt boende med inriktningen att erbjuda landstinget att köpa tjänsten fr o m 
1/10 2005. 
 
Peter Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 forts. 
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§ 56 (forts) 
Förslag till åtgärder för att förebygga ekonomisk obalans 2005 
 
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag tre sista att-satser, avslag på 
att-satserna 1-2, samt yrkar att äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att låta äldrenämnden tillgodogöra sig den indexuppräkning av intäkt-
erna för taxor och avgifter som avser åren 2004 och 2005, totalt 1,3 mkr (0,8 resp 
0,5 mkr), samt att äldrenämnden erhåller kompensation för ökade sjuklönekost-
nader med anledning av de nya reglerna för arbetsgivarens medfinansiering, vilka 
trädde i kraft vid årsskiftet. 
 
Peter Johansson yrkar avslag på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag att-satserna 1-2 mot 
Jan-Åke Nordins avslagsyrkande av desamma och finner att äldrenämnden 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om att-satserna 3-5. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande mot Peter 
Johanssons avslagsyrkande av desamma och finner att äldrenämnden beslutat 
enligt Peter Johanssons avslagsyrkande.  
 
Äldrenämnden har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att höja avgiften för larm till 250 kr/månad fr o m 1/9 2005, samt 
 
att för matdistribution ta ut avgift enl omvårdnadstaxans nivå 1 fr o m 1/9 2005. 
 
Äldrenämnden beslutar för egen del  
 
att senarelägga förnyelsen av arbetskläder, 
 
att reserven för kompetensutveckling år 2005 ombudgeteras till reserven för 
volymutveckling i avvaktan på beslut om statsbidrag till kompetensstegen, samt 
 
att bjuda in landstinget till överläggningar om hälso- och sjukvårdsinsatser i 
ordinärt boende med inriktningen att erbjuda landstinget att köpa tjänsten fr o m 
1/10 2005. 
 
Jan-Åke Nordin, Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy 
Andreasson och Ingela Abramsson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
Tekn nämnden 
Karlskronahem 
Håkan Franzen 

 
 
 
§ 57 
Förslag till renovering av servicebostäderna i Fridlevstad 
 
Fridlevstad är ett servicehus med 16 lägenheter. Lägenheterna är inte förenliga 
med dagens behov. De har små badrum och rummen är utformade på ett sätt så att 
de som flyttar in behöver ha en bostadsanpassning. 
 
En ombyggnad skulle enligt Karlskronahem kosta 2 805 000 kronor. Detta blir 
enligt dem en årshyra på 270 240 kronor – 18 % moms, d v s 229 000 kronor. 
 
Delas beloppet på 16 lägenheter och 12 månader så innebär det en ökning av 
hyran på varje lägenhet med 1 192 kronor/månad. 
 
Idag har de boende en hyra på 2 749 kronor, lägger man på den ökade kostnaden 
på 1 192 kronor  beräknas den nya hyran bli 3 941 kronor. 
 
Beräknad planering av en ombyggnation av Fridlevstad är till år 2008. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att hemställa att Tekniska nämnden beslutar uppdra åt Karlskronahem AB att 
utföra ombyggnad av äldreboendet Fridlevstad med 16 lägenheter år 2008 enligt 
redovisat förslag och prel hyreskalkyl 2005-05-23. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
Karlskronahem 

 
 
 
 
 
§ 58 
Förslag till minskning av servicelägenheter vid Björkhaga, Hasslö 
 
Björkhaga är ett servicehus på Hasslö och består idag av 16 lägenheter och en 
gemensamhetsbyggnad med matsal och kontorsdel. 
 
2004-01-01 övergick två lägenheter till Karlskronahem. Dessa lägenheter har av 
Karlskronahem fördelats till äldre personer som har hemtjänst, men som inte är 
berättigade till ett serviceboende. 
 
Det är ibland svårt att belägga platserna på grund av Björkhagas geografiska läge. 
Under de senaste 17 månaderna så har hälften av de lägenheter som hyrts ut 
erbjudits sökande från annan kommun  och tidvis stått tomma. 
 
När myndighetskontoret erbjudit boende så har vårdtagarna inte varit intresserade. 
Skäl som uppgetts är: 
• Vårdtagare vill inte flytta till ön om de inte har någon geografisk anknytning. 
• Boende på Hasslö som önskar särskilt boende har stort omvårdnadsbehov och 

önskar därmed inte en servicehusplats. 
 
Myndighetskontoret tillsammans med områdeschefen gör bedömningen att 14 
lägenheter täcker behovet av särskilt boende på Björkhaga, Hasslö. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att låta ytterligare två av Björkhagas servicelägenheter återgå till Karlskronahem. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 59 
Förslag till kvalitetshandbok medicintekniska produkter 
 
En arbetsgrupp med företrädare från äldre- och handikappförvaltningen har utifrån 
gällande lagar och regelverk arbetat fram en kvalitetshandbok för medicintekniska 
produkter. 
 
Syftet med kvalitetshandboken är att beskriva kvalitetssystem som omfattar 
ansvarsförhållanden, myndighetskrav och de arbetssätt, rutiner och kvalifikationer 
som tillsammans skall säkra att resultatet motsvarar de krav som kan ställas på 
kommunens verksamhet och planering, anskaffning, användning, underhåll och 
omdisponering av medicintekniska produkter, samt avvikelsehantering, 
återförande av erfarenheter baserade på kontroll och analys för styrning och 
förbättring av kvalitet. 
 
Kvalitetshandboken har också tillförts ett dokument med förslag till Definition av 
begrepp och utrustningsnivå i verksamheter inom äldreförvaltningen. På 
Mogården och Östergården finns sedan tidigare stationär taklyft (skenor i taket), 
men denna utrustning är inte något äldreförvaltningen förordar i andra boenden. 
Myndighetskontoret styr inflyttning till boenden utifrån det befintliga beståndet av 
personlyft och vårdtagarens behov av lyfthjälp. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna den framtagna Kvalitetshandboken för medicintekniska produkter 
samt förslag till Definition av begrepp och utrustningsnivå i verksamheter inom 
Äldreförvaltningen.  
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Definition av begrepp och utrustningsnivå i verksamheter inom Äldreförvalt-
ningen återkommer för beslut efter ytterligare beredning. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna den framtagna Kvalitetshandboken för medicintekniska produkter. 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 60 
Förslag om palliativ korttidsvård vid Östergården, ett samverkansprojekt 
primärvården och äldreförvaltningen Karlskrona kommun 
 
Vid vård i livets slut är tryggheten en förutsättning för att vården skall fungera. De 
två faktorerna, som vid vård i hemmet skattas högt är tillgång till fast läkare och 
möjligheter till inläggning om man ej klarar vården i hemmet ”Döden angår oss 
alla –Värdig vård vid livets slut” (SOU 2001:6). I utredningen föreslås att man 
kan skapa platser för detta behov på de lokala sjukhemmen. 
 
På  Hammarbygården, Jämjö har ett samarbetsprojekt ”Tryggve” drivits med 
primärvården Jämjö och personal på Hammarbygården. Projektet startade 2001 
och ”Tryggve” ingår nu i den ordinarie verksamheten. Vid äldrenämndens 
sammanträde 2003-04-23 beslutades att godkänna att samarbetet i enlighet med 
Tryggvemodellen fortskrider, samt att rapportering om hur verksamheten 
utvecklas görs i anslutning till årsbokslutet. Vidare är det angeläget att arbetssättet 
sprids inom hela kommunen. 
 
Diskussioner har startat i Lyckeby mellan primärvården och personal på 
Östergården för att tillskapa platser för palliativ korttidsvård i Lyckebyområdet, 
med Tryggve-projektet i Jämjö som modell. Projektets upptagningsområde har 
utökats och omfattar hela kommunen förutom upptagningsområdet som Tryggve-
platserna på Hammarbygården inbegriper. Projektet är tänkt att starta under juli 
2005 och pågå i 2 år med fortlöpande utvärdering.Förslag att två platser för 
palliativ vård inrättas på Östergården, varav en plats används som korttidsplats när 
den inte utnyttjas för palliativ vård. 

 
Kostnader för bortfall av hyresintäkter för 2 platser uppgår till 50 328 kronor.  

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att under två år inrätta trygghetsplatser vid Östergården enligt upprättat förslag till 
upplägg och genomförande. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2005.0125.719 
Ks 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 61 
Revidering av integrationsplan för äldrenämnden perioden 2005-2007 
 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt nämnderna att upprätta årlig integrations-
plan med mätbara mål. Detta gjordes första gången 2004 då äldrenämnden tog en 
treårig integrationsplan för åren 2004-2006. 
 
Förslag till revidering av integrationsplan har upprättats. 
 
Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag ska även redovisa målupp-
fyllelse och utvärdering till kommunstyrelsens integrationsberedning. Denna 
redovisning har upprättats. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslag till reviderad integrationsplan för äldrenämnden perioden 
2005-2007, 
 
att godkänna förslag till redovisning av måluppfyllelse och utvärdering för 2004, 
samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att planera och genomföra åtgärder enligt planen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 



  22 juni 2005 11 

Diariet  Dnr  
KPR 
Frivilligorg 

 
 
 
 

 
 
§ 62 
Utveckling av dagcentralernas verksamhet 
 
Distriktschef Laila Pettersson informerar om det material som tagits fram ang 
dagcentralernas verksamheter. 
 
Förvaltningen har idag en väl fungerande verksamhet som går under flera 
arbetsnamn t ex terapi, hobby och dagcentral. Ett samlingsnamn kan vara 
dagcentraler. 
 
Dagcentralerna fyller en viktig funktion och finns representerade på många 
geografiska platser. Dagcentralerna bör i första hand vända sig till ordinärt boende 
för att kunna öka möjligheterna till att bo kvar i det egna hemmet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att remittera förslaget om dagcentraler till kommunala pensionärsrådet för 
synpunkter. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Förslaget kommer även att skickas på remiss till frivilligorganisationerna. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att remittera förslaget om dagcentraler till kommunala pensionärsrådet och 
frivilligorganisationerna för synpunkter. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 63 
Antal sökande till särskilt boende maj 2005, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i maj 2005 redovisas. Antalet sökande är totalt i maj 31 
personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. Det finns ingen person som 
väntat mer än 3 månader i maj. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 64 
Information om Kvalitetsbarometern 
 
Distriktschef Eva Herbertsson informerar att äldreförvaltningen nu har fått ett 
kvitto på att äldreomsorgen i Karlskrona håller god kvalitet genom den 
kvalitetsbarometer som gjorts i samarbete med Halmstad, Kalmar, Kristianstad 
och Växjö kommuner. Det är vårdtagarna själva eller deras anhöriga som lämnat 
detta goda betyg på den omsorg de får av hemtjänsten och i äldreboenden.  
 
Kvalitetsmätningen, som i princip omfattar alla, visade bl a följande: 
• Hemtjänsten som vid motsvarande mätning för tre år sedan låg precis på 

gränsen för god kvalitet har nu fått ett högre betyg. Den nedgående trenden har 
vänt. Insatser som gjorts de senaste åren för att säkra kvaliteten på hemtjänst 
har gett resultat. 

• Äldreboendena – framförallt demensboendena – får ett mycket bra betyg. De 
ligger i topp i förhållande till samarbetskommunerna. 

• Medan övriga samarbetskommuner fått lägre betyg på kvalitén i denna mätning 
- så får Karlskrona högre. 

 
Det finns fortfarande en del brister som pekas ut i undersökningen. Det gäller 
främst kontinuitet, flexibilitet, brist på aktiviteter och utevistelse. Det är angeläget 
att arbeta vidare med detta. 
 
Resultatet av kvalitetsundersökningen redovisas även på enhetsnivå. Varje 
arbetslag kommer att få en redovisning av resultatet. Uppdraget är att diskutera 
vilka förbättringar som är mest angelägna och som man behöver arbeta vidare 
med. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 65 

Förordnande av ställföreträdande förvaltningschef 
 
Tidigare förordnande av vikarierande förvaltningschef behöver förlängas resp 
kompletteras. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att distriktschef Eva Herbertsson förordnas som ställföreträdande förvaltningschef 
vid förvaltningschefens ledigheter, samt 
 
att förordna medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson som 
förvaltningschef 2005-07-25 – 2005-07-28. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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§ 66 
Information inför budget 2006-2008 
 
Förvaltningschef Lars Larsson delar ut och går igenom ett första förslaget till 
budget för 2006 som tagits fram av förvaltningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 67 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-06-15. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2005.  
c) ansökan om  utökad ledsagarservice med ca 7 timmar per månad.  
d) upphandling transport avlidna.  
e) upphandling transporter mat.  
f) yttrande över program för detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra  
   Gärde II).  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 68 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§   78 Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008. 
§ 103 Investeringstillstånd för storköksutrustning i samband med ombyggnad av    
         Eklidens kök. 
   
Kommunfullmäktige 
§ 73 Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för kommun- 
     styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
§ 77 Förslag till handlingsplan för förebyggande verksamhet till skydd mot  
        olyckor i Karlskrona kommun åren 2005-2006. 
§ 78 Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun  
§ 79 Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008. 
§ 80 Miljöbokslut 2004. 
§ 81 Svar på motion om mobil telefoni. 
§ 82 Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman. 
   
Kommunledningsförvaltningen 
Anvisningar för det praktiska arbetet med BUDGET 2006 och PLANER 2007-2008. 
 
LOKAL VÅRDPLANERINGSRUTIN INOM KARLSKRONA KOMMUN 
 
Dalarnas forskningsråd 
Rapport om stöd till anhöriga och ungdomars attityder till arbete i äldreomsorgen . 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. 
Information med anledning av begäran om anställdas e-postadresser. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-05-30 Mål nr 241-05 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Kommunala pensionärsrådet 2005-05-18. 
Kommunala pensionärsrådet 2005-06-16. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-05-11. 
Protokoll från förhandling 2005-06-10 jml MBL § 11, samt info jml MBL § 19. 
Protokoll från förhandling 2005-06-10 jml MBL § 11. 
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§ 69 
Frågor 
 
Städrutiner 
Siv Holmberg (s) efterhör hur rutinerna är med städning när vårdtagarna har en 
lägenhet med mer än 2 rum. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson och distriktschef Eva Herbertsson informerar om 
rutinerna.  
 
Anhörigträffar inom hemtjänsten 
Siv Holmberg (s) efterhör hur det är med anhörigträffar inom hemtjänsten. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson återkommer med en lägesbeskrivning i augusti. 
 
Försäljning från äldrenämndens kök 
Siv Holmberg (s) efterhör möjligheterna för boende inom handikappomsorgen att 
få köpa ex smörgåstårtor från äldreförvaltningens kök. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om vilka regler som gäller.  
  
Informationen tas till dagens protokoll.  

 
___________________ 
 
 

 



  31 augusti 2005 1 

 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 31 augusti 2005  
 
§ 70 Budgetuppföljning per 050731 med prognos 
 
§ 71 Förslag till budget 2006 med plan 2007-2008 
 
§ 72 Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg 

om äldre 
 
§ 73 Översyn av tillämpningsprinciper för uthyrning av äldreförvaltningens lokaler 

 
§ 74 Förslag till förändring av boendeform vid Fredriksdahl i Nättraby 

 
§ 75 Förslag till yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet 
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Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 70 
Budgetuppföljning per 050731 med prognos 
 
Äldrenämndens resultat efter sju månader visar – 8,7 mkr. Prognosen är 
oförändrad jämfört med föregående period och verksamheten beräknas därmed 
uppvisa ett underskott med ca – 6,0 mkr för år 2005. Prognostiserad avvikelse 
förklaras av överbudgeterade intäkter, höga sjuklönekostnader och ändrade regler 
för långtidssjukskrivna, samt oförutsedda volymutvecklingar i hemtjänst och 
betalningsansvar. Engångskostnader som uppstod i samband med stormen har 
också påverkat resultatet. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan - 4 
mkr och – 9 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
 



  31 augusti 2005 4 

Diariet  Dnr  
Kf 
Ledn gr § 71 
Utredare Förslag till budget 2006 med plan 2007-2008 

 
Kommunfullmäktiges beslut om budgetdirektiv 2005-05-26 innebär att äldre-
nämnden måste skapa utrymme för volymökningar och satsningar på kompe-
tensutveckling och personalutveckling i storleksordningen 15 – 20 mkr år 2006. 
Åren 2007 – 2008 ökar behovet med ytterligare ca 10 mkr. Eftersom kommun-
fullmäktiges budgetdirektiv ej innehåller någon utökning av äldrenämndens ram 
de närmaste tre åren så måste nämnden själv skapa detta utrymme genom fortsatta 
förändringar i verksamheten.   
 
Det förslag till budget som förvaltningen tagit fram med utgångspunkt från 
kommunfullmäktiges direktiv och den behovsanalys som upprättats har tidigare 
redovisats för arbetsutskottets ledamöter. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att vid förhandling med de fackliga 
organisationerna yrkade dessa på en friskvårdstimme i veckan med lön, samt att 
verksamheten skulle få budget för att kunna vikariebesätta vid friskvård. Förvalt-
ningen avslog detta yrkande med hänvisning till budgetdirektivet om att frisk-
vårdstimmar skall inrymmas i befintlig verksamhet. Vidare framkom att samtliga 
pensionärsorganisationer vid sitt sammanträde motsatta sig neddragning av platser 
i särskilt boende. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslaget till grundbudget och tilläggsförslag för 2006,  
 
att godkänna förslaget till plan för åren 2007-2008, samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige införa avgift för resor till dagverksamhet 
motsvarande Blekinge länstrafiks taxa för enzonstrafik eller motsvarande 
månadskort. 
 
Äldreförvaltningen föreslår vidare äldrenämnden besluta för egen del 
 
att godkänna föreslagna justeringar av avgifter för måltider, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen utarbeta förslag till plan för förändringar av 
särskilt boende i enlighet med förvaltningens förslag att klara balansering enligt 
budgetdirektiven med fördjupade konsekvensbeskrivningar för omsorgen och 
personalförsörjningen, samt 
 
att behandla planen för förändring av särskilt boende i samband med förslaget till 
internbudget 2006. 
 forts. 
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§ 71 (forts) 
Förslag till budget 2006 med plan 2007-2008 
 
Ordförande Peter Johansson yrkar för socialdemokraterna, vänstern och 
miljöpartiet följande ändringar i förvaltningens budgetförslag: 
• Arbetskläder skall rymmas inom ramen för grundbudgeten. 
• Kompetensstegen skall rymmas inom ram. 
• Medel för Organisations och IT-utveckling, samt befintligt anslag för IT-

utveckling avsätts till nämndens reserver tills en projektplan fastställts av 
nämnden senare när internbudgeten behandlas. 

• Vårdplaneringsteam är en ambitionsökning som får vägas mot andra inom 
ramen för reserver och säkerhetsmarginal. Tas upp som tilläggsanslag. 

• Utökning av arbetsledning skjuts upp till år 2007. 
• Justering av nämndens reserver. Bilaga 4 
 
Peter Johansson yrkar för socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet att 
nämnden beslutar att fullfölja det arbete som påbörjats med de seminarier som 
genomförts under 2005 i ett parlamentariskt arbete för att formulera en 
framtidsvision för äldreomsorgen i Karlskrona, att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översyn av lednings- och stabsorganisationen, att ge förvaltningen i 
uppdrag att senast i samband med förslag till internbudget för 2006 presentera en 
plan för IT-utvecklingsprojektet, samt att ge förvaltningen i uppdrag att under 
perioden lägga förslag om hur servicehuset Fregatten omvandlas till seniorboende 
med hyresrätt och att platserna ersätts med moderna gruppboenden. 
 
Jan-Åke Nordin överlämnar ett budgetförslag från Allians i Karlskrona i 
äldrenämnden för 2006 samt plan för åren 2007 och 2008 med 30 att-satser. 
 Bilaga 5 
 
Ordföranden konstaterar att 3:e att-satsen i Alliansens förslag överensstämmer 
med socialdemokraternas, vänsterns och miljöpartiets 1:a att-sats. 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om socialdemokraternas, 
vänsterns och miljöpartiets 4 tilläggsatt-satser. 
 
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas, vänsterns och 
miljöpartiets förslag mot Alliansens samlade förslag och finner att äldrenämnden 
beslutat enligt socialdemokraternas, vänsterns och miljöpartiets förslag. 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder socialdemokraternas, vänsterns och miljöpartiets förslag röstar JA. Den 
som biträder Alliansens förslag röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 9 JA-röster, 6 NEJ-röster.  
JA röstade Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson, Ingegerd Qvist, Bengt 
Lindskog, Henrik Wachtmeister, Inge Elmström, Annelie Svensson, Peter 
Johansson.  
NEJ röstade Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, 
Veste Brynestam, Jan-Åke Nordin. forts. 
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§ 71 (forts) 
Förslag till budget 2006 med plan 2007-2008 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna förslaget till grundbudget och tilläggsförslag för 2006 med 
socialdemokraternas, vänsterns och miljöpartiets föreslagna ändringar,  
 
att godkänna förslaget till plan för åren 2007-2008 med socialdemokraternas, 
vänsterns och miljöpartiets föreslagna ändringar, samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige införa avgift för resor till dagverksamhet 
motsvarande Blekinge länstrafiks taxa för enzonstrafik eller motsvarande 
månadskort. 
 
Äldrenämnden beslutar vidare för egen del 
 
att godkänna föreslagna justeringar av avgifter för måltider, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen utarbeta förslag till plan för förändringar av 
särskilt boende i enlighet med förvaltningens förslag att klara balansering enligt 
budgetdirektiven med fördjupade konsekvensbeskrivningar för omsorgen och 
personalförsörjningen,  
 
att behandla planen för förändring av särskilt boende i samband med förslaget till 
internbudget 2006,  
 
att fullfölja det arbete som påbörjats med de seminarier som genomförts under 
2005 i ett parlamentariskt arbete för att formulera en framtidsvision för 
äldreomsorgen i Karlskrona,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av lednings- och 
stabsorganisationen,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att senast i samband med förslag till internbudget 
för 2006 presentera en plan för IT-utvecklingsprojektet, samt  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att under perioden lägga förslag om hur 
servicehuset Fregatten omvandlas till seniorboende med hyresrätt och att platserna 
ersätts med moderna gruppboenden. 
 
Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Veste 
Brynestam, Jan-Åke Nordin reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ks 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
§ 72 
Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård 
och omsorg om äldre 
 
Regeringen har avsatt drygt en miljard för kompetensstegen, som är ett stöd till 
landets kommuner för kvalitets- och kompetensutveckling av omsorgen om äldre 
under åren 2005-2007. 
 
Karlskrona kommun har tidigare i år lämnat in en preliminär ansökan. Denna 
måste åtföljas av detaljerad ansökan godkänd av kommunstyrelsen. Ansökan skall 
vara inlämnat 2005-09-01, men kommunen har fått anstånd i avvaktan på 
kommunstyrelsens septembermöte. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat en ansökan. 
 
Ansökan innehåller dels förslag till utveckling av modell för kontinuerlig kompe-
tensutveckling och dels flera angelägna kompetensområden. 
 
Kostnaderna under 3 år har beräknats till ca 25 mkr varav ansökan till staten 
omfattar 12 mkr (4 mkr/år). 
 
För att klara del av kommunens egenfinansiering upptas önskemål om vissa medel 
i äldrenämndens förslag till tilläggsbudget med 1,5 mkr/år. 
 
Om staten ej beviljar ansökan fullt ut eller om äldrenämnden inte erhåller utökade 
medel måste innehållet i ansökan minskas med motsvarande grad. 
 
Förslaget är upprättat i samverkan med berörda fackliga organisationer, samt 
kommunala pensionärsrådet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslaget till ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetens-
utveckling inom vård och omsorg av äldre. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare  
 
 
 
 
 
 
  § 73 

Översyn av tillämpningsprinciper för uthyrning av äldreförvaltningens 
lokaler 
 
En översyn har gjorts av de principer som är beslutade för andrahandsuthyrning 
av gemensamhetslokaler inom äldrenämndens verksamhet 2003-04-27. 
 
Översyn har gjorts med anledning av Beslut om förslag till begränsningar av 
försäljning från äldreförvaltningens kök och dagcentraler för att undvika osund 
konkurrens. 
 
I de principer som tidigare beslutats har det funnits behov av ytterligare 
förtydligande för att de skall fungera mellan den verksamhet som hyr ur lokalen 
och de föreningar etc som hyr lokalen. De principer som ytterligare förtydligas för 
att följa tidigare tagna beslut och få en så kvalitativ och säker uthyrning som 
möjligt är  
- förtydligande om vilka som får hyra lokalen enligt beslut i äldrenämnden. 
- hur bokningen skall ske. 
- att ansvarig kontaktperson skall finnas utsedd för dem som hyr lokalen. 
 
Äldreförvaltningen har i samband med översyn också inhämtat Idrott- och 
fritidsförvaltningens beslut om taxor för uthyrning av lokaler. Tidigare har 
äldreförvaltningen följt den förvaltningens taxor vid uthyrning. 
 
Arbetsutskottet föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättade regler vid förhyrning av lokaler inom äldrenämndens 
verksamhet, samt 
 
att ingen taxa uttages för föreningar och organisationer som bedriver verksamhet 
med inriktning mot äldre och handikappade. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 74 
Förslag till förändring av boendeform vid Fredriksdahl i Nättraby 
 
Ärendet utgår. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0272.214 
Samhällsb förv 

 
§ 75 
Förslag till yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplan för 
Trummenäsområdet 
 
Förslag till fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet är utställt för 
samråd och handlingarna har tillställts äldrenämnden för synpunkter. 
 
Gällande översiktsplan anger inriktningen att ny bebyggelse i kust- och skärgårds-
områden på ett naturligt sätt ska ansluta till befintlig bebyggelse. Förtätning och 
funktionsomvandling är att föredra framför helt nya områden samtidigt som det är 
angeläget att lösa vatten- och avloppsfrågorna i de kustnära områdena där perma-
nentboendet ökar. Behovet av en fördjupning över Trummenäsområdet tas upp. 
 
Syftet med fördjupningen anges vara att belysa förutsättningarna för att utveckla 
området, framförallt mot bakgrund av vatten- och avloppsförsörjningen. Trycket 
anges vara stort på att utveckla området både vad avser omvandling av befintlig 
fritidsbebyggelse till permanentboende som nyexploatering. 
 
Äldreförvaltningen har inget att erinra mot förslaget till fördjupning av översikts-
planen. 
 
Området har värden som gör att en utveckling sannolikt kommer att leda till att 
det blir än mer attraktivt för personer i äldre medelåldern/äldre personer att 
bosätta sig permanent där. Detta kommer på sikt att leda till ett ökat antal äldre 
personer och hemtjänsttagare i området. Det är då viktigt att området i sin helhet 
planeras och utvecklas med tanke på att ge en god tillgänglighet till de olika 
former av servicefunktioner som bör finnas i anslutning till bostaden. Kommuni-
kationsstråken mellan områdets olika delar bör vara gena och tillgängliga vilket 
planförslaget också tar upp. 
 
Det totala antalet äldre personer inom Karlskrona kommun liksom i riket i övrigt 
kommer att öka kraftigt under de kommande decennierna. Behovet av ordinarie 
bostäder lämpliga för äldre bedöms därmed öka. Trummenäsområdet kan kanske 
vara intressant ur t ex aspekten att skapa ett område med inriktning på senior-
boende. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att avge yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplan för 
Trummenäsområdet, i enlighet med synpunkter i upprättad skrivelse. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2005.0248.214 
Samhällsb förv 

 
 
 
 
 
§ 76 
Yttrande över detaljplan för Flundran 3 m fl, Saltö 
 
Förslag till program för detaljplan för Flundran 3 m fl fastigheter på Saltö är 
översänt till äldrenämnden för samråd. Programmet är framtaget av Saltöhem AB 
i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen och har stöd i gällande översikts-
plan. 
 
Planområdet är beläget på höjdplatån på södra Saltö och är i nuläget avsatt för 
industriändamål. Saltöhem AB avser att inom kvarteret Flundran och Fryshuset 
uppföra ca 130-170 attraktiva bostäder i flerbostadshus. Befintliga byggnader 
avses att rivas för att enligt planförslaget ge plats för sju flerbostadshus. I 
situationsplan och illustration till planprogrammet är förslaget kompletterat med 
ytterligare två flerbostadshus i planområdets nordligaste del mot Saltö Torg. 
 
Äldreförvaltningen ser positivt på att det skapas förutsättningar för nya bostäder i 
form av lägenheter i centrala och attraktiva lägen. 
 
Utvecklingen och inriktningen är att allt fler personer kommer att bo kvar i sina 
ordinära bostäder även då de blir äldre och olika former av funktionsnedsättning-
ar tillkommer. Tillgängligheten såväl till som i bostäderna är allt mer betydelse-
full för att människor ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med 
utgångspunkt från sin bostad. 
 
På några års sikt kan det vara aktuellt att etablera ett nytt särskilt boende för äldre 
personer inom de centrala delarna av Karlskrona. Det aktuella planområdet på 
Saltö kan då vara intressant som ett alternativt läge. För att det ska kunna vara 
aktuellt krävs att byggnaderna är utformade så att de kan uppfylla de speciella 
behov som finns bl a vad avser samordningsmöjligheter och tillgänglighet. 
Äldreförvaltningen föreslår att förutsättningarna och intresset för detta stäms av i 
ett tidigt skede. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att avge synpunkter på program för detaljplan Flundran 3 m fl, Saltö, i enlighet 
med förvaltningens upprättade förslag. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet   Dnr 2003.0144.214 
Samhällsb förv 

§ 77 
Förslag till yttrande över detaljplan för Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt 
området kring färjelägret) 
 
Förslag till detaljplan för Aspö 5:68 m fl har sänts till äldrenämnden för samråd. 
Planområdet omfattar färjelägret på Aspö, området nordväst om färjelägret, samt 
även en sträcka av vägen söder ut från färjelägret till Bergsjövägen. 
 
Planens syfte anges vara att dels skapa små bostäder i markplan, lämpliga för 
äldre personer, dels skapa en tydligare utformning av färjelägret. 
 
Äldrenämnden har tidigare yttrat sig över det programförslag som var föremål för 
samråd våren 2003.  
 
Äldreförvaltningen ser positivt på planförslagets inriktning att skapa förutsätt-
ningar för bostäder i markplan som är lämpliga för äldre personer. Antalet 
personer äldre än 65 år på Aspö förväntas enligt kommunens befolkningsprognos 
öka från ca 110 till ca 135 under perioden 2005-2009. Behovet av bostäder med 
god tillgänglighet torde därmed också öka. 
 
Äldreförvaltningen ser också positivt på att området runt färjelägret och del av 
vägen söder ut ingår i detaljplanen. Detta helhetsgrepp bör vara en god förutsätt-
ning för att skapa en miljö som är tillgänglig, trafiksäker och attraktiv. 
 
Byggande av nya bostäder på Aspö leder sannolikt till inflyttning, ökat kvar-
boende och en större folkmängd med allt fler äldre. Detta ställer krav på äldre-
omsorgen vars verksamhet ska fungera dygnet runt årets samtliga dagar. Aspös 
naturliga förutsättningar som ö och med begränsade kommunikationsmöjligheter 
innebär svårigheter för äldreomsorgen framförallt nattetid. 
 
Äldreförvaltningen ser f n över förutsättningarna för hemtjänsten på Aspö och 
behov av en ny mindre lokal för hemtjänstens personal m fl kan komma att finnas. 
Denna skulle lämpligen kunna samlokaliseras med annan service inom det nu 
aktuella planområdet. Kanske inom den tomt som reserveras för skol-, centrum-
ändamål eller den nya byggrätten som skapas vid hamnplanen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att avge synpunkter över förslag till detaljplan för Aspö 5:68 m fl i enlighet med 
upprättat förslag. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet   Dnr  
Länsstyrelsen 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 78 
Ansökan om projektmedel för vidareutveckling av stöd till anhöriga 
 
Staten har anslagit medel till att utveckla anhörigstödet. Länsstyrelsen i Blekinge 
län har 470 tkr/år under 3 år att fördela. 
 
Förslag till ansökan har upprättats av äldreförvaltningen 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad ansökan om projektmedel för vidareutveckling av stöd till 
anhöriga. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 79 
Förslag till sammanträdestider för äldrenämnden år 2006 
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden 
år 2006. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2006. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
Samtliga omr ch m äldreboende 

 
§ 80 
Förslag till avgift för transport av avliden från särskilt boende 
 
Äldre- och handikappnämnderna ansvarar för att ta hand om de personer som 
avlider i kommunens särskilda boendeformer. I ansvaret ingår att säkerställa att 
det finns transportörer som kan svara för transport av den avlidne från särskilt 
boende till bårhus. 
 
Äldrenämnden har upphandlat transporterna till bårhus och avtal är tecknade med 
tre begravningsbyråer för perioden t o m 2008-06-30. 
 
Principerna som tillämpas är att anhöriga/närstående i första hand ska ansvara för 
beställningen av transport och själva anlita den begravningsbyrå de önskar. I 
andra hand kan Karlskrona kommun beställa transporten av någon av de 
begravningsbyråer som avtal ingåtts med. Den begravningsbyrå som enligt 
avtalen har det lägsta priset vid aktuell tidpunkt ska då anlitas. Kommunens 
kostnad för transporten faktureras dödsboet. 
 
Vid sammanträde 2005-03-03 § 9, beslutade kommunfullmäktige att bemyndiga 
äldre- och handikappförvaltningarna att utifrån självkostnadsprincipen bestämma 
storleken på den avgift som ska faktureras dödsboet för transport till bårhus. 
 
Kommunens direkta kostnad för beställning av transport utgörs främst av de 
avtalade priserna med begravningsbyråerna, samt tidsåtgång för beställning av 
transport och hantering av fakturering. Prisbilden för transporten varierar mellan 
olika tidpunkter och mellan begravningsbyråerna. Äldreförvaltningens bedömning 
är att den genomsnittliga kostnaden till begravningsbyråerna kommer att uppgå 
till ca 1 000 kr per transport. De direkta administrativa kostnaderna beräknas 
uppgå till ca 400 kr per transport. 
 
Den avgift som kommunen tar ut bör vara enhetlig oavsett veckodag, tid på 
dygnet och från vilket särskilt boende transporten sker. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att fastställa avgift för beställning och transport av avliden från särskilt boende till 
bårhus till 1 400 kr. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 81 
Antal sökande till särskilt boende juni-juli 2005, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i juni och juli 2005 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
juni och juli 30 resp 46 personer, inklusive 3 resp 2 sökande från annan kommun. 
De som väntat mer än 3 månader är i juni 10 personer och i juli 4 personer. 
 
Gunhild Arvö efterhör möjligheten att få en jämförelse av kön under 3 år vid 
några tillfällen per året.  
 
Förvaltningschef Lars Larsson lovar undersöka möjligheten att vid t ex 
tertialbokslut lämna denna jämförelse. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 82 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-08-16. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni-juli 2005.  
c) yttrande över detaljplan för Gulin 1, Trossö.  
d) yttrande över program för detaljplan för Södra Backe på Verkö.  
e) yttrande över program för detaljplan, del av Karlskrona 2:1, Skeppsbro- 
    kajen.  
f) ändring av detaljplan för del av Torstäva 14: m fl, Stensnäset.  
g) betänkandet (SOU 2004:68) från Äldrevårdsutredningen – Sammanhållen  
    hemvård.  
h) ang brev till äldrenämnden och svar.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 83 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 90 Uppdatering av kommunens grafiska profil. 
§ 96 Delårsbokslut per den 30 april 2005. 
   
Tekniska nämnden 
§ 61 Utvärdering av miljöbilar. 
 
Revisionen 
Kommentarer till inkommet svar på revisionsskrivelse. 
Effektiv vårdkedja (Bilaga: FB 2005 Effektiv Vårdkedja). 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och funktionshindrade i 
Blekinge län 2005. 
Tillsyn av kön till särskilt boende inom äldreomsorgen i Karlskrona kommun. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 2005:73 Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2004. 
Cirkulär 2005:74 Gymnasieelever vid folkhögskola. 
 
Nytt från KEFU 
   
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämnden 2005-06-08. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp tillika 
skyddskommitté 2005-05-17. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2005-08-23. 
 
 
Brev 
Från pensionärsorganisationerna ang ombyggnader. 
 
_________________ 
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§ 84 
Frågor 
 
Omvårdnadsfråga 
Evy Andreasson (kd) efterhör om personalen får klippa vårdtagarnas tånaglar. 
 
Distriktschef Eva Herbertsson informerar att vanlig klippning, ej fotvård, ingår i 
omvårdnaden. 
 
Hissen Vitus Elena 
Jan-Åke Nordin (m) önskar information om hissen på Vitus Elena. 
 
Distriktschef Eva Herbertsson informerar att Karlskronahem haft möte med 
hissföretaget. Problemen ska åtgärdas. 
 
Anhörigträffar i hemtjänsten 
Svar på tidigare ställd fråga. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att verksamheten vid några tillfällen 
prövat att ha anhörigträffar i hemtjänsten. Intresset har varit lågt. Istället satsas på 
ankomstsamtal som anses viktiga. 
 
Besök av områdeschef  
Gun-Britt Grant (kd) efterhör hur vanligt det är att områdeschefen besöker 
vårdtagarna. 
 
Distriktschef  Eva Herbertsson informerar att områdeschefen är den som har 
startsamtalet med vårdtagaren och att övriga kontakter sker mellan utsedd 
kontaktperson och vårdtagaren. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 28 september 2005  
 
§ 85 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 050831 
 
§ 86 Investering i reservkraftsanslutningar till äldreboende 
 
§ 87 Antal sökande till särskilt boende augusti 2005, samt fördelade resurser 
 
§ 88 Information kring förvaltningens rehabiliteringsarbete p g a sjukfrånvaron 
 
§ 89 Delegeringsbeslut 
 
§ 90 MEDDELANDEN 
 
§ 91 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 28 september  2005, kl 14.00-16.50 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)   
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Gunhild Arvö (fp)   
  Mikael Lejdeby (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v) kl 14.00-16.00 §§ 85-88 
  Inge Elmström (s) tj ers kl 14.00-16.50 
  Christer Göstasson (s) tj ers kl 14.00-16.50 
  Karl-Erik Olsson (s) tj ers kl 14.00-16.50 
  Lennart Johannisson (m) tj ers kl 14.00-16.50 
 Weste Brynestam (c) tj ers kl 14.00-16.50 
   Lennart Rydén (s) tj ers kl 16.00-16.50 §§ 89-91 
Övriga närvarande ersättare Lennart Rydén (s) kl 14.00-16.00 
   Hampus Engqvist (s)  
   Johnas Mård (s) kl 14.00-16.20 
   Ann-Marie Branje (m) kl 14.00-15.30 
   Lena Hjorth (fp)  
   Kenneth Mattsson (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson  
   distriktschef Laila Pettersson 
   ekonom Fredrik Svensson   
   personalchef Susanne Nordin  
    projektledare hälsofrämjande Mia Eriksdotter 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Siv Holmberg 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 85 - 91 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Siv Holmberg 

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 4 oktober 2005,  
intygar i tjänsten 

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
§ 85 
Delårsbokslut och budgetuppföljning per 050831  
 
Äldrenämndens resultat efter åtta månader visar – 6,6 mkr. Prognosen är 
försämrad jämfört med föregående period och verksamheten beräknas därmed 
uppvisa ett underskott med ca – 9,7 mkr för år 2005. Prognostiserad avvikelse 
förklaras av överbudgeterade intäkter, höga sjuklönekostnader och ändrade regler 
för långtidssjukskrivna, samt oförutsedda volymutvecklingar i hemtjänst och 
betalningsansvar. Engångskostnader som uppstod i samband med stormen har 
också påverkat resultatet. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan - 8 
mkr och – 12 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta nya förslag till åtgärder för att begränsa 
den befarade avvikelsen. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson presenterar förslag till åtgärder för att begränsa 
befarat underskott för äldrenämnden 2005. 
 
Detta förslag kommer att biläggas budgetuppföljningen per 050831. Förvalt-
ningen kommer att arbeta vidare med åtgärdsprogrammet och återkomma till 
nämnden i oktober med konsekvensbeskrivningar på de olika åtgärderna. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport,  
 
att bifoga upprättat förslag till åtgärder med delårsbokslutet, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med redovisade åtgärder för att 
begränsa den befarade avvikelsen och därvid även utreda möjligheterna att minska 
bemanningen i besparingssyfte med konsekvensbeskrivningar. 
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Diariet  Dnr 2005.0337.372 
Ks 
Ledn gr 
Utredare 
Affärsverken 
Beredskapssamordnare 

 
§ 86 
Investering i reservkraftsanslutningar till äldreboende 
 
Förhållandena vad avser elförsörjningen och reservanordningar vid de särskilda 
boendena sammanställdes under år 2004. Sammanställningen låg till grund för en 
statsbidragsansökan för installationsåtgärder för att enkelt kunna ansluta 
reservaggregat vid 13 särskilda boenden. Krisberedskapsmyndigheten har beslutat 
avslå ansökan med skälet att bidrag för dessa åtgärder enbart beviljas i samband 
med nyanskaffning av reservkraftsaggregat.  
 
I äldrenämndens budget för år 2005 finns 825 tkr anvisade för de planerade 
investeringarna i installationsåtgärder. Äldreförvaltningen ser det som viktigt att 
så långt som möjligt kunna genomföra åtgärderna även utan statsbidrag. 
 
I samband med statsbidragsansökan har Affärsverken gjort kostnadsberäkningar 
och lämnat offert. Kostnaderna varierar mellan 65 tkr och 170 tkr per plats. 
Affärsverken påtar sig att utföra åtgärderna i samråd med övriga berörda 
elnätsföretag.  
 
Genom tidigare tecknat avtal mellan Karlskrona kommun och Affärsverken kan 
äldrenämndens verksamheter kunna komma att nyttja tre reservaggregat vid 
långvariga strömavbrott. Affärsverken förfogar över drygt tiotal aggregat och 
sannolikt kan äldrenämndens verksamheter kunna nyttja något ytterligare av 
dessa. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat en prioriteringslista där installationsåtgärder 
föreslås göras utifrån risk och konsekvens.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om investeringstillstånd för installations-
åtgärder för reservkraft vid särskilda boenden inom investeringsramen 825 tkr, 
samt 
 
att investeringarna ska genomföras i enlighet med uppgjord prioriteringsordning. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 87 
Antal sökande till särskilt boende augusti 2005, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i augusti 2005 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
augusti 52 personer, inklusive 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är i augusti 14 personer. 
 
Jan-Åke Nordin önskar en redovisning av hur många från annan kommun som 
erhållit särskilt boende i Karlskrona under året, samt hur många från Karlskrona 
som erhållit särskilt boende i annan kommun. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 88 
Information kring förvaltningens rehabiliteringsarbete p g a sjukfrånvaron 
 
Personalchef Susanne Nordin och projektledaren för hälsofrämjande Mia 
Eriksdotter informerar om hur förvaltningen arbetar med åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron och rehabilitering på olika nivåer i verksamheten. 
 
Arbetet bedrivs i samarbete med försäkringskassan, kommunhälsan och i viss mån 
arbetsförmedlingen. 
 
Äldrenämnden önskar få en återkommande redovisning ett par gånger per år om 
sjuktalen i förvaltningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 89 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-08-31 och 2005-09-14. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2005.  
c) yttrande över detaljplan för Bastasjö (del av Avelsgärde 1:3 m fl).  
d) yttrande över detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl.  
e) yttrande över detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (Norra Ringö).  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
 



  28 september 2005 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 90 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 140 Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård 
och omsorg om äldre. 
   
Kommunledningsförvaltningen  
Generella riktlinjer för inköp av arbetskläder i Karlskrona kommun. 
  
Miljö- och byggnadsnämnden 
§ 288 Förslag till besparing inom området Bostadsanpassningsbidrag. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-09-08. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp tillika 
skyddskommitté 2005-06-21. 
 
Brev 
Från pensionärsorganisationerna ang äldreförvaltningens budgetförslag för 2006 
gällande särskilt boende. 
 
Jan-Åke Nordin frågar med anledningen av Miljö- och byggnadsnämndens beslut  
§ 288 vad äldrenämnden ämnar göra. 
 
Ordföranden påpekar att äldrenämnden inte kan påverka beslut i andra nämnder, 
endast yttra sig och lämna synpunkter innan beslut, vilket också gjorts i det aktuella 
fallet.  
 
_________________ 
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§ 91 
Frågor 
 
Val 
En fråga ang kyrkovalet hade via ordföranden inkommit till förvaltningen. 
 
Distriktschef Laila Pettersson informerar om den utredning som gjorts ang detta. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 oktober 2005  
 
§ 92 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 050930  
 
§ 93 Förslag till uppdrag med anledning av flyttning av korttidsvården vid Rosengården till 

Pantern 
 
§ 94 Förslag till komplettering av delegationsordning gällande rutiner för justering av vårdplan 

i kommunen samt att pröva medgivande enligt menprövning 
 
§ 95 Förtydligande av regler vid förhyrning av lokaler inom äldrenämndens verksamheter 
 
§ 96 Antal sökande till särskilt boende september 2005, samt fördelade resurser 
 
§ 97 Delegeringsbeslut 
 
§ 98 MEDDELANDEN 
 
§ 99 Frågor 
 
___________________ 

 



  26 oktober 2005 2 

Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 26 oktober  2005, kl 14.00-15.20 
 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)   
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Ingegerd Qvist (s) 
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp)   
  Mikael Lejdeby (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c)  
  Bengt Lindskog (v) kl  
  Inge Elmström (s) tj ers kl 14.00-15.20 
  Karl-Erik Olsson (s) tj ers kl 14.00-15.20 
   Lennart Rydén (s) tj ers kl 14.00-15.20 
Övriga närvarande ersättare Hampus Engqvist (s)  
   Lennart Johannisson (m)  
   Ann-Marie Branje (m)  
   Lena Hjorth (fp)  
   Kenneth Mattsson (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Weste Brynestam (c)  
 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson  
   distriktschef Eva Herbertsson 
   ekonom Fredrik Svensson   
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Ingegerd Qvist 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 92 – 99  
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Ingegerd Qvist 

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     oktober 2005,  
intygar i tjänsten 

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 92 
Delårsbokslut och budgetuppföljning per 050930  
 
Äldrenämndens resultat efter åtta månader visar – 7,6 mkr. Prognosen är 
försämrad jämfört med föregående period och verksamheten beräknas därmed 
uppvisa ett underskott med ca – 10,4 mkr för år 2005. Prognostiserad avvikelse 
förklaras av överbudgeterade intäkter, höga sjuklönekostnader och ändrade regler 
för långtidssjukskrivna, samt oförutsedda volymutvecklingar i hemtjänst och 
betalningsansvar. Engångskostnader som uppstod i samband med stormen har 
också påverkat resultatet. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan - 8 
mkr och – 12 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Enligt tidigare lämnat uppdrag har ytterligare ett åtgärdsprogram för att begränsa 
överskridandet tagits fram. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson rapporterar att medbestämmandeförhandlingar om 
dessa åtgärder genomförts 2005-10-26 utan erinringar från de fackliga organisa-
tioner som deltog i förhandlingen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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 Dnr  
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 93 
Förslag till uppdrag med anledning av flyttning av korttidsvården vid 
Rosengården till Pantern 
 
Äldrenämnden har tidigare beslutat bygga om lokalerna i gamla Pantern till 
korttidsvård för att lösa lokalproblemen för Rosengårdens verksamhet. 
Ombyggnaden har påbörjats och beräknas vara klar mars 2006. 
 
Uppdraget till Vårdteam Blekinge ses över och eventuell omförhandling av avtalet 
skall göras om så erfordras. Inriktning skall vara att uppdraget likställes med 
uppdraget till korttidsvården i egen regi. 
 
För effektivt nyttjande av resurserna skall samverkan mellan gruppboendet vid 
Pantern och korttidsvården eftersträvas både ur personal- och lokalsynpunkt. 
 
Vidare undersöks möjligheterna att komplettera Vårdteam Blekinges uppdrag att 
även omfatta insatser för de äldre som bor i lägenheter vid gamla Pantern. 
 
Tidplan och handlingsplan, bl a information, upprättas inkluderande tillfällig 
stängning av verksamheten. Vidare skall redovisas eventuella begränsningar i 
verksamheten p g a lokalstandarden ex hygienutrymmen. 
 
Samverkan sker med berörda fackliga organisationer.  
 
Ärendet redovisas för äldrenämnden i januari. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta  
 
att godkänna upprättat förslag till uppdrag med anledning av flyttning av 
korttidsvården vid Rosengården till Pantern. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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  Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 94 
Förslag till komplettering av delegationsordning gällande rutiner för 
justering av vårdplan i kommunen samt att pröva medgivande enligt 
menprövning 
 
Enligt lag om ändring om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 
sjukvård som trädde i kraft 1 juli 2003 ska en vårdplan upprättas för de patienter 
som efter utskrivning från slutenvården har behov av hälso- och sjukvård och/eller 
kommunala stödinsatser. Det ska framgå i vårdplanen vilken enhet som är 
ansvarig för respektive insats. Vårdplanen skall justeras. 
 
De enheter som är ansvariga för patientens fortsatta vård efter utskrivningen skall 
godkänna innehållet i vårdplanen innan justering av planen sker. En vårdplan är 
upprättad när den har justerats av företrädare för de ansvariga enheterna (sluten-
vården, kommunen och primärvården).  
 
För att informationen ska få överföras från kommunen till sjukhuset/psykiatrin 
måste vårdtagaren eller någon närstående ha lämnat medgivande till utbyte av 
information mellan huvudmännen. 
 
Ibland saknas möjlighet att utröna den enskildes inställning. En bedömning måste 
då göras om uppgifter ändå kan lämnas ut, pröva men. Enligt sekretesslagen får 
detta ske om det kan antas att den enskilde inte skulle ha något att invända mot att 
få den vård och omsorg som krävs och att det står klart att den enskilde eller 
dennes närstående inte lider men av att uppgifter lämnas ut. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att anta förslaget till komplettering av delegationsordning gällande justerings-
ansvar för upprättad vårdplan efter gällande lagstiftning, samt 
 
att biståndshandläggarna i förekommande fall gör menprövning. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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 Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
§ 95 
Förtydligande av regler vid förhyrning av lokaler inom äldrenämndens 
verksamheter 
 
Synskadades Riksförbund, SRF Karlskrona, har tillskrivit äldreförvaltningen ang 
begränsningar av försäljning från äldreförvaltningens kök vid föreningsmöten. 
 
Äldrenämndens AU har berett ärendet 2005-10-12. 
 
Enligt tidigare beslut i äldrenämnden 2005-05-30 kan enklare förtäring beställas. 
Äldreförvaltningen föreslår att reglerna ändras till följande: Beställning av 
förtäring görs i samråd med ansvarig kokerska varvid avsteg från enklare rätter 
kan göras. 
 
Distriktschef Eva Herbertsson och förvaltningschef Lars Larsson kommenterar 
förslaget och framhåller att samrådet med köken avser deras möjligheter att ställa 
upp med personal. 
 
Skrivelser har efter arbetsutskottets beredning inkommit från SPF Trossö och SPF 
Rosenbom med önskemål få boka lokaler upp till ett år i förväg. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna ovanstående förtydligande av regler vid förhyrning av lokaler inom 
äldrenämndens verksamheter. 
 
Mot bakgrund av den kritik och de synpunkter som framförts av flera pensionärs-
organisationer yrkar Peter Johansson ett tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att i 
samråd med föreningar som är återkommande hyresgäster finna rutiner för 
bokning av lokaler. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna ovanstående förtydligande av regler vid förhyrning av lokaler inom 
äldrenämndens verksamheter, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med föreningar som är återkommande 
hyresgäster finna rutiner för bokning av lokaler 
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Diariet Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 96 
Antal sökande till särskilt boende september 2005, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i september 2005 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
september 59 personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är i augusti 7 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 



  26 oktober 2005 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 97 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-10-12. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti och september 2005.  
c) detaljplan för Hästö 2:2 m fl.  
d) detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl.  
e) program för detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Kristianopel 10:43.  
      
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 98 
MEDDELANDEN 

 
  Kommunstyrelsen 
  § 166 Delårsbokslut per den 31 augusti 2005. 
 
  Kommunfullmäktige 
  § 111 Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser, samt reglemente  
            för Krisledningsnämnden. 
  § 135 Återremiss av förslag om höjning av larmavgift och avgift för  
            matdistribution. 
  § 137 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006. 
  § 140 Komplettering till Policy för representation och gåvor. 
  § 141 Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med  
                             Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge. 
   
  Kommunledningsförvaltningen  
  Delegation om lönesättning. 
  
  Länsstyrelsen Blekinge län 
  Beslut om statsbidrag. 
 
  Sveriges Kommuner och Landsting 
  Cirkulär 2005:85 Budgetproposition 2006. 
  Cirkulär 2005:89 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/-stödfamilj som 

korttidsvistelse enligt LSS för år 2006. 
 
  Dalarnas forskningsråd 
  Aktuella rapporter om äldrevård och äldreomsorg. 
 
  Blekinge FoU-enhet 
  Blekinge FoU-nytt. 
 
  Protokoll/Minnesanteckningar 
  Förtroendenämnden 2005-09-30. 
  Minnesanteckningar vid möte 050824 – Integrationsgruppen. 
  Minnesanteckningar vid möte 050928 – Integrationsgruppen. 
  Minnesanteckningar Kommunala pensionärsrådets AU 050915. 
 
  Brev 
  Från Fridlevstads-Sillhövda SPF ang äldreförvaltningens förslag till höjda avgifter. 
  Från Synskadades Riksförbund, SRF Karlskrona ang begränsning av försäljning från 

äldreförvaltningens kök. 
  Från Sveriges Pensionärsförbund Östra Blekinge, avd 138 ang äldreförvaltningens 

budgetförslag för 2008 gällande särskilt boende.  
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§ 99 
Frågor 
 
Rally på vägarna 
Jan-Åke Nordin frågar hur det är med rallykörningen som tidningarna skrivit om. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att förvaltningen ännu ej kunnat ta del 
av skrivelsen, då den av posten blivit demolerad. En kopia är på väg. 
 
Områdeschefen för berört område har meddelat att körningen ej beror på för snäva 
scheman. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 30 november 2005  
 
§ 100 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 051031  
 
§ 101 Förslag till ändrade riktlinjer för korttidsvistelse i Karlskrona kommun 
 
§ 102 Förslag till utökning av nattpatrullverksamheten 
 
§ 103 Förslag till svar på revisionens granskning Effektiv vårdkedja 
 
§ 104 Yttrande över detaljplan för Flundran 3 m fl, Saltö 
 
§ 105 Projektbeskrivning IT-projektet Från pärmen till skärmen 
 
§ 106 Antal sökande till särskilt boende oktober 2005, samt fördelade resurser 
 
§ 107 Rapportering av sjukfrånvaron 
 
§ 108 Rapport ang avvikelser, fall, klagomål, Lex Sarah och kvalitets-sökning avgifter 
 
§ 109 Redovisning av enkät sommarvikarier 
 
§ 110 Hyresoffert avseende ombyggnad av Elineberg 
 
§ 111 Information om verksamheten (volym, köer, ekonomi m m) vid myndighetskontoret 
 
§ 112 Delegeringsbeslut 
 
§ 113 MEDDELANDEN 
 
§ 114 Frågor 
 
§ 115 Personalärende 
 
_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 30 november  2005, kl 14.00 – 16.55 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)   
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) kl 14.00 – 16.00 
  Siv Holmberg (s)   
  Ingegerd Qvist (s) 
  Camilla Brunsberg (m) kl 14.00 – 16.50 
  Gunhild Arvö (fp)   
  Mikael Lejdeby (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c)  
  Bengt Lindskog (v)  
  Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00 – 16.55 
  Christer Göstasson (s) tj ers kl 16.00 – 16.55 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s) kl 14.00 – 16.00 
  Karl-Erik Olsson (s)   
  Lennart Rydén (s)  
  Johnas Mård (s) 
   Lennart Johannisson (m)  
   Ann-Marie Branje (m) kl 14.00 – 15.30   
   Lena Hjorth (fp)  
   Kenneth Mattsson (fp) 
   Weste Brynestam (c)  
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson    distriktschef Laila Pettersson
   personalchef Susanne Nordin      mynd chef Carina Thörnqvist 
   proj led IT Marika Persson         informatör Birgitta Håkansson 
   ekonom Fredrik Svensson  proj led hälsa Mia Eriksdotter 
   MAS Inger Andersson      områdeschef Christine Sjöqvist 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Camilla Brunsberg 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 100 – 115   
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Camilla Brunsberg 

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     december 2005,  
intygar i tjänsten 

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 100 
Delårsbokslut och budgetuppföljning per 051031  
 
Äldrenämndens resultat efter tio månader visar – 8,4 mkr. Prognosen är försämrad 
jämfört med föregående period och verksamheten beräknas därmed uppvisa ett 
underskott med ca – 11,5 mkr för år 2005. Prognostiserad avvikelse förklaras av 
överbudgeterade intäkter, höga sjuklönekostnader, samt oförutsedda volymut-
vecklingar i hemtjänst och betalningsansvar. Engångskostnader som uppstod i 
samband med stormen har också påverkat resultatet. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan – 9,5 
mkr och – 13,5 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens 
totala kommunbidrag. 
 
Ekonom Fredrik Svensson informerar om den värdering av pågående åtgärder för 
att begränsa äldrenämndens prognostiserade underskott 2005 som tagits fram på 
uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och som kommunledningen behöver i 
bedömningen av läget för kommunen totalt. 
 
Sammantaget värderar förvaltningen att dessa åtgärder minskar prognostiserade 
underskottet i november med ca 1,5 Mkr. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 101 
Förslag till ändrade riktlinjer för korttidsvistelse i Karlskrona kommun 
 
Myndighetschef Carina Thörnqvist informerar om de nya riktlinjer för 
korttidsvistelse som förvaltningen tagit fram och de ändringar som gjorts mot de 
tidigare riktlinjerna.  

 
Målet med vistelsen är att förbättra eller bibehålla den egna förmågan så långt det 
är möjligt för att återgå till det egna hemmet. I samråd med den enskilde upprättar 
respektive profession delmål under korttidsvistelsen. Delmålen skall specificeras  
t ex vad gäller att upprätthålla fysiska, psykiska och sociala funktioner.       
 
Riktlinjerna har kompletterats till äldrenämndens sammanträde. 
 
Ärendet har redovisats vid Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 21/11. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar att en utvärdering görs i augusti för de två första kvartalen. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna ändrade riktlinjer för korttidsvistelse i Karlskrona kommun, samt 
 
att en utvärdering görs i augusti för de två första kvartalen. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 102 
Förslag till utökning av nattpatrullverksamheten 
 
Det finns idag sex nattpatruller, två på Trossö-Mellanstaden, tre i Lyckeby-Jämjö 
och en i Rödeby-Nättraby. Därutöver finns på Trossö en kvällspatrull som arbetar 
till kl. 24.00. 
 
Behovet av insatser i ordinärt boende har ökat och detta har medfört att också 
insatserna under natten ökat. För att kunna klara behovet så har verksamheten 
varit mycket flexibel och samordnat insatserna över hela kommunen.  
 
Det finns idag ingen möjlighet att kunna verkställa ytterliggare beslut på natten 
utan att göra en utökning med ytterliggare en nattpatrull. Denna nattpatrull skulle 
vid extra ordinära situationer kunna stötta upp i särskilt boende när så erfordras. 
 
Kostnad för en utökad nattpatrull är 1 828 629 kr.  
 
Behovet av ytterligare en nattpatrull har aviserats i budget 2005 och 2006. Den 
faktiska utvecklingen av hemtjänsten senaste året är en ökning med  
ca 30 000 timmar. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  förvaltningen inrättar ytterligare en nattpatrull med ovanstående inriktning, 
samt 
 
att uppdra åt förvaltningen inarbeta inrättande av en nattpatrull i internbudgeten 
för 2006. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0177.007 
Ledn gr 
Utredare 
Revisionen 

 
 
 
 
 
§ 103 
Förslag till svar på revisionens granskning Effektiv vårdkedja 
 
Revisorerna i kommunen och i landstinget har samarbetat om en granskning av 
vårdkedjan för vårdtagare med stroke och höftfrakturer. En gemensam rapport 
presenteras. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett svar till revisorerna med kommentarer och 
slutsatser. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat svar på revisorernas granskning Effektiv vårdkedja. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
___________________ 
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Diariet     Dnr 2005.0248.214 
Samh byggn förv 

 
 
 
 
 
 
 
§ 104 
Yttrande över detaljplan för Flundran 3 m fl, Saltö 
Förslag till detaljplan för Flundran 3 m fl fastigheter på Saltö är översänt till 
äldrenämnden för samråd. Planförslaget syftar till att möjliggöra en omvandling 
av fryshustomten på platån på södra Saltö till bostäder. Målet anges vara att södra 
Saltö omvandlas till en ny variationsrik och spännande stadsdel med en blandning 
av bostäder och verksamheter. 
 
Planförslaget innebär att all befintlig bebyggelse på höjdplatån rivs. Nybyggna-
tionen inrymmer 170 lägenheter i nio hus, 132 bostadsrätter och 38 hyresrätter. 
Byggnaderna varierar i höjd för att förstärka topografin. Byggnationen sker i form 
av punkthus för att ge en lättare volym. 
 
Tillgången till markområden för bostadsbebyggelse uppfattar äldreförvaltningen 
som begränsad inom centrala Karlskrona. Antalet äldre personer liksom de äldres 
andel av den totala folkmängden kommer att öka kraftigt under kommande 
decennier. Behovet av bostäder lämpliga för äldre kommer likaså att öka. Dagens 
bostadsbestånd har brister bl a vad avser tillgänglighet till bostaden vilket 
förstärker konsekvenserna av behovet. 
 
Inom några år kommer det också att finnas behov av utbyggnad av de särskilda 
boendeformerna inom Karlskrona. Med tanke på de begränsningar som finns vad 
avser tillgänglighet anser äldreförvaltningen att det mer förutsättningslöst bör 
prövas om ett särskilt boende kan inrymmas inom det nu aktuella planområdet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att avge synpunkter över förslag till detaljplan för Flundran 3 m fl i enlighet med 
upprättat förslag. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 105 
Projektbeskrivning IT-projektet Från pärmen till skärmen 
 
Projektledare Marika Persson redovisar den projektbeskrivning som tagits fram 
och fått namnet Från pärmen till skärmen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna framtagen projektplan, samt 
 
att i internbudgeten inarbeta IT-stöd till hemtjänsten i en utbyggnadstakt av två år 
med start 2006. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet     Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 106 
Antal sökande till särskilt boende oktober 2005, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i oktober 2005 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
oktober 64 personer, inklusive 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är i oktober 26 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0214.026 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 107 
Rapportering av sjukfrånvaron 
 
Projektledaren för hälsofrämjande Mia Eriksdotter informerar om hur 
förvaltningen arbetar med åtgärder för att minska sjukfrånvaron och med 
rehabilitering på olika nivåer i verksamheten. 
 
Arbetet bedrivs i samarbete med försäkringskassan, kommunhälsan och i viss mån 
arbetsförmedlingen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 108 
Rapport ang avvikelser, fall, klagomål, Lex Sarah och kvalitets-sökning 
avgifter 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson rapporterar om kvalitets-
arbete inom äldreförvaltningen januari – juni 2005. 
 
Ett dokument har upprättats om pågående kvalitetsarbete betr: 
 
• Lex Sarah anmälan 2005-01-01—06-30. 
• Lex Maria anmälan 2005-01-01—06-30. 
• Klagomål och Synpunkter 2005-01-01—06-30. 
• Avvikelserapportering 4:e kvartalet 2004, samt 1:a halvåret  år 2005. 
• Redovisning av avgiftshanteringens kvalitetskontroll år 2004. 
• Handlingsplan kvalitetsarbete i äldreförvaltningen. 
 
Diagram med jämförelsetal på tre kvartal avseende läkemedelshantering, 
omvårdnad/incidenter och fall har översänts till nämndens ledamöter. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 109 
Redovisning av enkät sommarvikarier 
 
Informatör Birgitta Håkansson informerar om resultatet av den enkät som 
samtliga vårdbiträden och kökspersonal fått för att bl a lämna synpunkter på 
introduktion och hur det är att arbeta i äldreförvaltningen. 
 
Distriktschefer, områdeschefer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 
sjuksköterskor har besvarat enkäter riktade till respektive yrkesgrupp. 
 
Ytterligare förbättringsförslag inför sommaren år 2006 har framkommit. 
 
Förvaltningen kommer att se över rutinerna för legitimation ytterligare till 
sommaren 2006. 
 
Äldrekonsulenten kommer efter tillstyrkan av KPR att göra en enkät om de äldres 
och anhörigas synpunkter på användningen av legitimation. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
Tekniska nämnden 
Karlskronahem 

 
 
 
 
§ 110 
Hyresoffert avseende ombyggnad av Elineberg 
 
Äldrenämnden beslutade 2005-05-26 § 47 att uppdra åt tekniska nämnden att 
uppdra åt Karlskronahem att utföra ombyggnad av Elineberg med 60 lägenheter. 
 
Karlskronahem har efter upphandling av ombyggnationen översänt hyresoffert till 
tekniska förvaltningen. Efter vissa korrigeringar föreligger förslag om 10-års 
kontrakt med restvärde. 
 
Äldrenämndens internhyra blir enligt förslaget 6,2 mkr/år för lokaler och bostäder 
inkl el, vilket överensstämmer med tidigare preliminära hyreskalkyl och 
budgeterad hyreskostnad. 
 
Vissa frågor av teknisk karaktär är föremål för diskussion med Karlskronahem. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna att tekniska nämnden tecknar kontrakt med Karlskronahem enl 
föreliggande hyresoffert. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 111 
Information om verksamheten (volym, köer, ekonomi m m) vid 
myndighetskontoret 
 
Myndighetschef Carina Thörnqvist informerar om verksamheten vid 
myndighetskontoret. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 112 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-11-16. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober 2005.  
c) yttrande över detaljplan för Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt området kring    
    färjeläget).  
d) yttrande över detaljplan för Bastasjö (del av Avelsgärde 1:3 m fl).  
         
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 113 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 157 Slutrapport Migrering IT-infrastruktur. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 153 Friskvårdspolicy för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 158 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den  
          1 september 2005. 
    
Länsrätten i Blekinge län 
Beslut 2005-11-02 Mål nr 1072-05E 
 
Regeringskansliet 
Remissinstanser till promemorian Kommunala befogenhet att tillhandahålla 
hushållsnära tjänster åt äldre. 
 
Ims.nytt 
Nyhetsbrev från Institut för utveckling av metoder i socialt arbete. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-10-19. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2005-10-13. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2005-09-27. 
Förhandling enligt MBL § 11 2005-10-25. 
 
Brev 
SPF Trossö Carlscrona betr bokning av lokal i Fregatten. 
 
___________________ 
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§ 114 
Frågor 
 
Utslagna telefoner 
Bengt Lindskog önskar besked om de utslagna telefonförbindelserna som varit 
under helgen och hur detta påverkat verksamheten. Har larmen påverkats? 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att en del telefoner varit utslagna från 
lördag till tisdag kl 11.00. Samtliga servicehus har kunnat ringa och ta emot 
samtal på mobiltelefonerna. Larmen har inte varit påverkade. 
 
Förvaltningen ska kontakta ansvarig för telefoni för att säkerställa reparationer i 
framtiden.  
 
Höga hyror 
Camilla Brunsberg önskar besked om Karlskronahems stora överskott, om detta är 
p g a att äldreförvaltningen betalar för höga hyror. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att det är tekniska förvaltningen som 
skriver avtal med Karlskronahem. Ska en utredning göras om detta bör det ske 
kommunövergripande.  
 
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. Förvaltningen kommer att 
medverka till en kommande utredning om detta. 
 
Gamla Pantern 
Weste Brynestam frågar när renoveringen av gamla Pantern beräknas vara klar. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att inflytningen är beräknad till 
månadsskiftet mars/april. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  

 
___________________ 
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§ 115 
Personalärende 
 
Områdeschef Christine Sjöqvist och personalchef Susanne Nordin informerar om 
hur det senaste Lex Sarah-ärendet inom förvaltningen handlagts. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
 

 



  21 december 2005 1 

 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 21 december 2005  
 
§ 116 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 051130  
 
§ 117 Förslag till internbudget 2006 
 
§ 118 Förslag till ändrad inriktning på delar av Fredriksdahls servicehus i Nättraby 
 
§ 119 Förslag till förlängning av fixarservice till äldre och funktionshindrade 
 
§ 120 Förslag till direktiv för Översyn av lednings- och stabsorganisationen 
 
§ 121 Utkast till direktiv för utarbetande av Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona 
 
§ 122 Förslag till yttrande avseende promemorian Kommunal befogenhet att tillhandahålla 

hushållsnära tjänster åt äldre 
 
§ 123 Information om kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården i Karlskrona 

kommun 
 
§ 124 Antal sökande till särskilt boende november 2005, samt fördelade resurser 
 
§ 125 Information om beslut och planering av kompetensstegen 
 
§ 126 Information om verksamhet och ekonomi vid distrikt Rödeby - Nättraby 
 
§ 127 Delegeringsbeslut 
 
§ 128 MEDDELANDEN 
 
§ 129 Frågor 
 
§ 130 Ang magnetfältsvärden i f d Café Adlers lokaler 
 
§ 131 Avslutning 
 
_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 21 december  2005, kl 14.00 – 17.15 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)   
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) kl 14.00 – 16.35 
  Siv Holmberg (s)   
  Ingegerd Qvist (s) 
  Camilla Brunsberg (m)  
  Gunhild Arvö (fp)   
  Mikael Lejdeby (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00 – 17.15 
   Weste Brynestam (c) tjg ers kl 14.00 – 17.15 
  Christer Göstasson (s) tj ers kl 16.35 – 17.15 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s) kl 14.00 – 16.35  
  Karl-Erik Olsson (s)   
  Lennart Rydén (s) kl 14.00 – 16.30 
  Johnas Mård (s) 
   Lennart Johannisson (m)  
   Ann-Marie Branje (m)  
   Lena Hjorth (fp)  
   Kenneth Mattsson (fp) kl 14.00 – 17.10 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson    distriktschef Laila Pettersson
   personalchef Susanne Nordin      distriktschef Eva Herbertsson 
   ekonom Fredrik Svensson  ekonom Maria Stivén 
   MAS Inger Andersson       
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Gunhild Arvö 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 116 – 131 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Gunhild Arvö 

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     januari 2006,  
intygar i tjänsten 

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 116 
Delårsbokslut och budgetuppföljning per 051130  
 
Äldrenämndens resultat efter elva månader visar – 8,7 mkr. Prognosen är 
förbättrad jämfört med föregående period och verksamheten beräknas därmed 
uppvisa ett underskott med ca – 10,0 mkr för år 2005. Prognostiserad avvikelse 
förklaras av överbudgeterade intäkter, höga sjuklönekostnader, samt oförutsedda 
volymutvecklingar i hemtjänst och betalningsansvar. Engångskostnader som 
uppstod i samband med stormen har också påverkat resultatet. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan – 9,5 
mkr och – 13,5 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens 
totala kommunbidrag. 
 
Enligt tidigare lämnat uppdrag har förslag på åtgärdsprogram tagits fram. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämndens AU besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare analysera orsakerna till den kraftiga 
ökningen av hemtjänsttimmar och därvid begära medverkan från Blekingesjuk-
huset och primärvården. 
 
Äldreförvaltningen föreslår vidare äldrenämndens AU föreslå äldrenämnden 
besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp avtalet med Posten Sverige och inför 
budget 2007 föreslå eventuella förändringar, samt 
 
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
§ 117 
Förslag till internbudget 2006 
 
Äldrenämndens förslag till budget för åren 2006-2008 hade som en viktig 
utgångspunkt att lägga ett balanserat förslag utan ramökning de närmaste åren. 
För att klara obalanser, volymökning av hemtjänst, vårdtyngd, satsning på 
kompetensutveckling och arbetskläder m m, så föreslogs en omfattande 
neddragning av antalet platser i särskilt boende. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 051124 att ge äldrenämnden utökad ram med 5 
mkr 2006 för att undvika en reducering av antalet platser i särskilda boenden 
utöver den planerade ombyggnaden av Elineberg. 
 
I budgetbeslutet slås fast att äldreomsorgen betraktas som ett politiskt högt 
prioriterat område där verksamhetsmålen skall uppnås, varför man är beredd att 
vid behov tillföra ytterligare resurser finansierade genom omfördelning av 
befintliga medel. 
 
Ovanstående beslut av kommunfullmäktige förändrar äldrenämndens förslag till 
budget kraftigt. 

 
Äldreförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget. I förslaget ingår att 
sjukfrånvaron minskar och att de budgeterade kostnaderna minskar med ca 3 mkr. 
 
Framtagna risker i kombination med bristen på reserver kan innebära att 
äldrenämnden behöver begära ytterligare medel under året, som beskrivs ovan i 
kommunfullmäktiges budget för 2006. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna framtaget förslag till internbudget 2006. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Peter Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Alliansen deltar ej i beslutet. Bilaga 6 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
 
 

Diariet Dnr 
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Ledn gr 
Utredare 

§ 118 
Förslag till ändrad inriktning på delar av Fredriksdahls servicehus i 
Nättraby 
 
Distriktschef Laila Pettersson informerar om Fredriksdahl och de förändringar 
som behöver göras.  
 
Förslaget är att omvandla de 21 servicelägenheterna som finns inne i huset till 
gruppbostäder. Detta skulle innebära att de går in i resursfördelningssystemet för 
särskilt boende Det innebär inga ökade kostnader i förhållande till idag. Personal-
tätheten följer resursfördelningssystemet.  
 
Den dagcentral som finns skulle göras om till ett dagrum på ena avdelningen och 
på den andra avdelningen tar man i anspråk en lägenhet till dagrum. Detta innebär 
att varje avdelning har tillgång till ett gemensamhetsutrymme. 
 
Dagcentralsverksamhet samordnas i befintlig matsal. Förändring som skulle 
behöva genomföras är att frukost och kvällsmat serveras i matsalen. För att kunna 
detta behöver köket utöka personalen med 3 tim/dag (0,55 årsarbetare 198 000 
kr). Detta finansieras med de ökade intäkterna som verksamheten får. 
 
De boende på Fredriksdahl betalar enligt de förutsättningar som gäller innan 
förändringen, de som önskar kan gå över till gruppboendetaxa. De som flyttar in 
kommer att betala gällande taxa för en gruppbostad. 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut att antalet vårdbostäder ska vara oförändrat. 
Detta kan genomföras genom att man tar i anspråk en lägenhet på Björkhaga, 
Hasslö och gör om den till en servicelägenhet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  omvandla 21 servicelägenheter på Fredriksdahl till gruppbostäder,  
 
att flytta en servicelägenhet till Björkhaga 
 
att  utöka köket med 0,55 årsarbetare för att servera frukost och kvällsmat, samt 
 
att ovanstående förändring finansieras med dels ökade intäkter för måltiden och 
dels via befintlig internbudget. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

§ 119 
Förslag till förlängning av fixarservice till äldre och funktionshindrade 
 
Fixarservice startade på prov i november 2004 i samarbete mellan kommun-
ledningens arbetsmarknadsenhet och äldreförvaltningen. Målgruppen var personer 
80 år eller äldre, samt hemtjänsttagare och funktionshindrade under 80 år. Syftet 
har varit att förebygga fallolyckor genom att hjälpa äldre med praktiska saker i 
bostaden. 
Arbetsmarknadsenheten bemannar och leder fixarservicen. Äldrenämnden bidrar 
med omkostnader för tjänstebil, ca 50 000 kronor på årsbasis. 
En utvärdering av verksamheten är gjord enligt äldrenämndens beslut i oktober 
2004. Frågan har också diskuterats med kommunala pensionärsrådet som förordar 
att fixarservicen fortsätter enligt de framtagna riktlinjerna, men föreslår samtidigt 
att åldersgränsen skall sänkas. 
En sänkning av åldersgränsen från 80 år till 75 år skulle innebära att målgruppen 
växer från 3 700 till 6 000 personer. Arbetsmarknadsenhetens uppfattning är att 
det finns utrymme för flera uppdrag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
att godkänna den utvärdering som gjorts om fixarservice, 
 
att förlänga fixarserviceverksamheten till äldre och funktionshindrade enligt de 
framtagna riktlinjerna med den förändring att åldersgränsen ändras till 75 år, 
 
att hemställa att kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet fortsätter 
att utföra servicen, 
 
att anslå medel ca 50 000 kr under 2006 för bilkostnader m m att inarbetas i 
internbudget, samt 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att i samarbete med kommunledningsförvalt-
ningen utvärdera förändringen av åldersgränsen innan beslut om eventuellt 
permanentande av verksamheten fattas efter 2006. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Annelie Svensson yrkar att åldersgränsen sänks till 70 år. 
Jan-Åke Nordin önskar i januari information om effekterna av den sänkta 
åldersgränsen. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt 
 
att åldersgränsen sänks till 70 år. 
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Diariet     Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 120 
Förslag till direktiv för Översyn av lednings- och stabsorganisationen 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om bakgrunden till utredningen som 
ska vara att minska sårbarheten i nuvarande lednings- och stabsorganisation, samt 
översyn av geografiska distrikten för att få jämnare volymer. 
 
Utredningen ska även leda till att förbereda för eventuellt övertagande av 
hemsjukvården och föreslå åtgärder för att stärka och effektivisera ledningen av 
verksamhet och utveckla stödet till verksamhet och politiska ledningen. 
 
Förslag till förändringar av organisationen tas fram och konsekvensbeskrivs ur 
arbetsmiljösynpunkt och ekonomiskt. 

 
Analysen och utarbetandet av åtgärder skall tas fram med stor delaktighet. Därför 
genomförs olika aktiviteter exempelvis intervjuer, enkäter, fokusgrupper, hearing. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna de direktiv för översyn av lednings- och stabsorganisation som 
tagits fram av förvaltningen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet     Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 121 
Utkast till direktiv för utarbetande av Framtidsprogram för äldreomsorgen i 
Karlskrona 
 
Revisorerna har efterlyst en långsiktig vision och strategi. Syftet är att skapa en 
vision om hur äldre vill leva, bo och få sin omsorg utformad i framtiden då antalet 
äldre blivit många fler, samt att föreslå en strategi för hur åstadkomma detta i 
planeringen av boende och vård. Kraven på den ekonomiska planeringen i 
kommunen för att åstadkomma detta skall belysas. 
 
Ordförande Peter Johansson poängterar vikten av en bred politisk styrgrupp med  
parlamentarisk representativitet  
 
Tidplan: 
Start februari 2006. 
Klar i början av 2007 så att politiska läget efter valet hinner återspeglas i slut-
dokumentet som skall underställas kommunfullmäktige för beslut 1:a halvåret 
2007. 
 
Ärendet kommer att beredas ytterligare för att kunna ta formellt beslut i januari. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
___________________ 
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Diariet     Dnr 2005.0476.739 
Ks 
Ledn gr § 122 
Utredare Förslag till yttrande avseende promemorian Kommunal befogenhet att 

tillhandahålla hushållsnära tjänster åt äldre 
 
Karlskrona kommun har av Socialdepartementet, som en av 24 kommuner, 
inbjudits att lämna synpunkter på promemorian Kommunal befogenhet att 
tillhandahålla hushållsnära tjänster. 
 
Äldrenämnden har givits uppdrag att till kommunstyrelsen utarbeta förslag till 
yttrande. Remisstiden utgår den 9 januari 2006 men kommunledningsförvalt-
ningen har begärt förlängning till den 20 januari 2006. 
 
Promemorian innehåller förslag som ger kommuner befogenhet att tillhandahålla 
hushållsnära tjänster åt äldre personer utan föregående individuell behovspröv-
ning. Äldreförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. 
Karlskrona kommun tillhandahåller redan i nuläget ett begränsat antal hushålls-
nära tjänster till bl a äldre personer utan individuell bedömning av behoven. 
Denna verksamhet bedöms som viktig och tjänar syften som att begränsa olycks-
händelser i hemmet och därmed behov av ytterligare insatser, ökade samhällskost-
nader m m. Det är angeläget att denna verksamhet kan bedrivas på ett lätthanter-
ligt sätt utan att strida mot lagstiftningen. 
Förslagets utformning är bra såtillvida att det ger kommunerna en befogenhet men 
att detaljreglering i övrigt inte sker. 
Äldreförvaltningen anser, såsom promemorian anger, att insatser av servicekarak-
tär inom hemtjänst ska kunna tillhandahållas som hushållsnära tjänster. Beroende 
på uttaget av avgift kan detta leda till att behovet av individuella bedömningar 
enligt socialtjänstlagen för insatser av denna karaktär kan minskas. 
Äldreförvaltningen ser det också som angeläget att kunna förenkla rutiner och 
utredningsinsatser avseende den individuella behovsprövningen av serviceinsatser 
inom hemtjänsten och socialtjänstlagen. Detta för att kunna lägga mer personella 
resurser på kvalificerade och komplexa ärenden. Den nu aktuella promemorian 
berör inte detta. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att till kommunstyrelsen lämna förslag på synpunkter över promemorian 
Kommunal befogenhet att tillhandahålla hushållsnära tjänster åt äldre i enlighet 
med upprättat dokument. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Jan-Åke Nordin framför Alliansens synpunkter i ärendet.       Bilaga 7 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
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Diariet     Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 123 
Information om kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården i 
Karlskrona kommun 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar om den 
enkätundersökning som patientansvariga sjuksköterskor besvarat om den 
kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Undersökningen gjordes v 7 
2005 och var en del av MAS-tillsynen. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare har fått en ingående skriftlig redovisning av 
enkätundersökningens resultat. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet     Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 124 
Antal sökande till särskilt boende november 2005, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i november 2005 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
november 60 personer, ingen sökande från annan kommun. De som väntat mer än 
3 månader är i november 18 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 125 
Information om beslut och planering av kompetensstegen 
 
Personalchef Susanne Nordin informerar om kompetensstegen. 
 
Kommunen har beviljats 8,7 mkr på 3 år, vilket betecknas som ett bra utfall. 
 
En prioritering måste göras mellan de olika blocken, vilket kommer att ske i 
samverkan med kommunala pensionärsrådet, fackliga representanter och 
ledningsgruppen.  
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 126 
Information om verksamhet och ekonomi vid distrikt Rödeby - Nättraby 
 
Distriktschef Laila Pettersson informerar om verksamheten vid distrikt Rödeby - 
Nättraby. 
 
Önskemål för framtiden är ett gruppboende i den västra kommundelen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 127 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-11-30 och 2005-12-07. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2005.  
c) yttrande över detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl.     
d) synpunkter på Blekingetrafikens borttagande av bastrafik fr o m 18 juni 2006. 
e) kompletterande synpunkter på Blekingetrafikens borttagande av bastrafik  
 fr o m 18 juni 2006.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 128 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 210 Ny prissättning av IT-miljön i Karlskrona kommun. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 176 Budget 2006 och plan 2007-2008 för Karlskrona kommun. 
§ 186 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, tydlig politisk  
          vilja. 
§ 187 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, det skall synas  
          vad vi gör/inte gör. 
§ 188 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, barn som   
          kunskapskällor. 
§ 189 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, utbildnings-  
          insatser. 
 
Regeringen/Socialdepartementet 
Stöd enligt förordningen (2005:376) om stöd till kommuner för kompetens-
utveckling. 
 
Informationsblad 
God hygien i vård och omsorg sparar pengar. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-11-08. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2005-11-17. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp tillika 
skyddskommitté 2005-10-18. 
 
Brev 
Pensionärsorganisationerna ingående i KPR, tack. 
Tack från anhörig, Pärlands gruppboende. 
 
___________________ 
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§ 129 
Frågor 
 
Flyttning från gruppboende 
Siv Holmberg önskar besked om hur snabbt gruppbostäder ska lämnas. 
 
Distriktschef Eva Herbertsson informerar att 1 månad gäller.  
 
Avgift för diskning  
Kerstin Johansson har fått en fråga från kommunala handikapprådet om det 
verkligen ska kosta att få diskat när någon nyttjar våra samlingslokaler. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson undersöker detta och återkommer. 
 
Utslagna telefoner 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om handläggningen av det 
telefonavbrott som togs upp vid förra sammanträdet. 
 
Ledningsgruppen arbetar med frågan. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  

 
___________________ 
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§ 130 
Ang magnetfältsvärden i f d Café Adlers lokaler 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om de mätningar som gjorts i f d Café 
Adlers lokaler. Mätningarna visar på förhöjda magnetfältsvärden. 
 
Personal, boende, anhöriga och övriga berörda kommer att informeras efterhand 
om mätningarna och eventuella åtgärder om sådana erfordras.  
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 131 
Avslutning 
 
Ordföranden tackar tjänstemän och all personal ute i verksamheten, 
äldrenämndens ledamöter och ersättare för 2005.  
 
Ordföranden avtackar Ingegerd Qvist som slutar i äldrenämnden och flyttar från 
Karlskrona. 
 
Vidare önskas alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Annelie Svensson tackar ordföranden för det gångna året och önskar en God Jul 
och Ett Gott Nytt År. 
 
___________________ 
 
 
 


