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MEDDELANDEN

§ 10 Frågor
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25 januari 2006

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 25 januari 2006, kl 14.00 – 15.40

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Peter Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Siv Brorsson (s)
Camilla Brunsberg (m)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00 – 15.40
Christer Göstasson (s) tj ers kl 14.00 – 15.40
Kenneth Mattsson (fp) tj ers kl 14.00 – 15.40
Karl-Erik Olsson (s)
Johnas Mård (s)
Lennart Johannisson (m)
Ann-Marie Branje (m) kl 14.00 – 15.00
Gun-Britt Grant (kd)
distriktschef Eva Herbertsson
distriktschef Ann-Charlotte Nedfors
personalchef Susanne Nordin
ekonom Fredrik Svensson
IT-samordnare Inga-Lill Håkansson
projektledare Laila Gustafson
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Mikael Lejdeby

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Peter Johansson

Justerare

___________________
Mikael Lejdeby

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

Paragraf: 1 – 10

februari 2006,
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25 januari 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

3

Dnr

§1
Förslag till utveckling dagcentraler
En utredning har gjorts ang dagcentralernas verksamhet.
Förvaltningen har upprättat ett förslag om 10 punkter som ska ligga till grund för
verksamheten.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att anta förvaltningens upprättade förslag om inriktning.
Jan-Åke Nordin yrkar att punkt 5 – Verksamheten skall ledas av kommunen
anställd personal, till sin hjälp kan man ha väntjänst, frivilligverksamhet,
studieförbund (studiecirklar) m m - utgår.
Peter Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag avslag på Jan-Åke Nordins
ändringsyrkande.
Camilla Brunsberg yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Jan-Åke Nordins
förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Jan-Åke Nordins
ändringsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
Äldrenämnden har således beslutat
att anta förvaltningens upprättade förslag om inriktning.
Jan-Åke Nordin, Camilla Brunsberg, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela
Abramsson, Kenneth Mattsson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
___________________

25 januari 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

4

Dnr

§2
Redovisning av belopp och taxor för 2006 med anledning av nytt
minimibelopp och basbelopp samt fastställande av hyror 2006
Ekonom Fredrik Svensson informerar om de nya beloppen för 2006 avseende
hyror och avgifter.
Äldrenämnden har tidigare i samband med behandlingen av budget 2006 beslutat
att anpassa hyrorna vid särskilt boenden till de förändringar av hyrorna som förhandlas fram mellan Karlskronahem och hyresgästföreningen. Utfallet för 2006 är
en höjning med 1,1 % om hushållsel inte ingår i hyran resp 1,8 % om den ingår.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att höja hyror enligt upprättat förslag enligt tidigare framtagna principer fr o m
2006-02-01, samt
att ta informationen om övriga förändringar av avgifter och minimibelopp till
protokollet.
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på att-sats 1, bifall till att-sats 2, samt yrkar tillägg
att ge förvaltningen i uppdrag att inför budgetarbetet (budget 2007, plan 20082009) planera för att återinföra hyresspärren vid särskilda boenden kopplat till
gällande BTP (från 1 januari 2006 4 850 kr), samt att hyreshöjningar ej skall
överstiga KPI (Konsumentprisindex).
Peter Johansson yrkar bifall till förvaltningens förslag avslag på Jan-Åke Nordins
tilläggsyrkanden.
Camilla Brunsberg har tidigare ställt en fråga ang Karlskronahems stora överskott,
om detta är p g a att äldreförvaltningen betalar för höga hyror. Denna fråga ska
redovisas på nästa sammanträde med äldrenämnden.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslags 1:a att-sats mot JanÅke Nordins avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden beslutat
enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden är överens om 2:a att-satsen i förvaltningens förslag.
forts.

25 januari 2006
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§ 2 (forts)
Redovisning av belopp och taxor för 2006 med anledning av nytt
minimibelopp och basbelopp samt fastställande av hyror 2006
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins 1:a tilläggsattsats mot Peter
Johanssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat avslå densamma.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder Jan-Åke Nordins förslag röstar JA. Den som biträder Peter Johanssons
avslagsyrkande röstar NEJ.
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster, 9 NEJ-röster.
JA röstade Camilla Brunsberg, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela
Abramsson, Kenneth Mattsson, Jan-Åke Nordin.
NEJ röstade Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson, Bengt Lindskog,
Henrik Wachtmeister, Inge Elmström, Christer Göstasson, Annelie Svensson,
Peter Johansson.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins 2:a tilläggsattsats mot Peter
Johanssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat avslå densamma.
Äldrenämnden har således beslutat
att höja hyror enligt upprättat förslag enligt tidigare framtagna principer fr o m
2006-02-01, samt
att ta informationen om övriga förändringar av avgifter och minimibelopp till
protokollet.
Jan-Åke Nordin, Camilla Brunsberg, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela
Abramsson, Kenneth Mattsson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bilaga 1
___________________

25 januari 2006

Diariet
Röda Korset
Ledn gr
Utredare

Dnr 2005.0519.753

§3
Förslag till bidrag till Röda Korsets besöksverksamhet
Röda Korset har inkommit med ansökan om bidrag med anledning av ökade
lokalkostnader för besöksverksamheten. Verksamheten har förlagts till
Militärhemmet där det finns möjligheter att utveckla verksamheten, bedriva
utbildning m m. Vidare kommer eventuellt fler föreningar att förlägga sina
verksamheter hit och det kan då bli en träffpunkt för frivilligverksamheten.
Röda Korset ansöker om ett långsiktigt bidrag om 30 000 kronor/år.
Äldreförvaltningen anser att besöksverksamheten fyller ett mycket stort behov
och föreslår att verksamhetsbidrag lämnas med 30 000 kronor för 2006 och med
intentionerna att bidraget betraktas som långsiktigt kopplat till besöksverksamheten.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att bevilja 30 000 kronor i bidrag till Röda Korsets besöksverksamhet finansierat
av internbudgeten för aktivitetsbidrag.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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Diariet
Ledn gr

7

§4
Förslag till plan 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.
Tidplan:
Start februari 2006
Klar i början av 2007 så att politiska läget efter valet hinner återspeglas i
slutdokumentet som skall underställas kommunfullmäktige för beslut 1:a halvåret
2007.
På uppdrag av äldrenämndens ordförande föreslår äldreförvaltningen
äldrenämnden besluta
att ur äldrenämnden tillsätta en projektgrupp med uppdrag att formulera förslag
till utvecklingsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona,
att projektgruppen, för att ha bred parlamentarisk representativitet, ska ha 10
ledamöter som fördelas med 4 s, samt vardera 1 ledamot för v, mp, m, fp, c och
kd,
att ge förvaltningschefen i uppdrag inrätta en arbetsgrupp att biträda
projektgruppen,
att ge projektgruppen mandat kalla referensgrupp-/er med företrädare för
verksamheten, pensionärer och deras organisationer, personalens fackliga
organisationer, samarbetspartners, myndigheter m fl, samt
att projektgruppens verksamhet ska belasta nämndens verksamhet.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Följande anmäls till projektgruppen
Peter Johansson (s), sammankallande
Jan-Åke Nordin (m)
Annelie Svensson (s)
Gunhild Arvö (fp)
Siv Brorsson (s)
Evy Andreasson (kd)
Kerstin Johansson (s)
Ingela Abramasson (c)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
att anta de nominerade till projektgruppen.
Första träffen den 14 februari kl 08.30 – 11.00.

25 januari 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare
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§5
Förslag till prioritering av beviljat anslag Kompetensstegen
Äldrenämnden har den 31/8 2005 beslutat att lämna förslag till kommunstyrelsen
att besluta om ansökan till Kompetensstegen.
Under ordinarie septembermöte beslutade Kommunstyrelsen enligt förslag.
Den 24/11 2005 beslutade regeringen att godkänna Karlskrona kommuns ansökan
efter det att två av blocken i ansökan (dagverksamhet och registrering i komptensverktyg) ströks. Det belopp som anslogs (8,7 Mkr) var lägre än ansökt belopp.
Kommunen har av socialdepartementet fått i uppdrag att självständigt prioritera
inom ramen för de anslagna kompetensinriktningarna för att anpassa åtgärderna
till beviljat belopp.
Förvaltningen har efter samråd med kommunala pensionärsrådet, personalorganisationerna i samverkansgruppen samt ledningsgruppen sammanställt förslag till
prioritering.
Äldreförvaltningen har anställt en projektledare för att samordna genomförandet
av kompetensstegen. Tjänsten finansieras via statliga bidraget. En styrgrupp och
en referensgrupp kommer att bildas för styrning och förankring av genomförandet.
Personalchef Susanne Nordin går igenom de block som prioriterats i
kompetensstegen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till prioritering, samt
att uppdra åt förvaltningen lämna en årlig uppföljningsrapport till äldrenämnden
om genomförandet.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

25 januari 2006

Diariet
Mynd kont

Dnr 2004.0151.739

§6
Antal sökande till särskilt boende december 2005, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i december 2005 redovisas. Antalet sökande är totalt i
december 68 personer, en sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3
månader är i december 19 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___________________
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Diariet
Ledn gr
Utredare

Dnr

§7
Information om verksamheten t o m december 2005 vid distrikt Lyckeby –
Jämjö
Distriktschef Ann-Charlotte Nedfors informerar om verksamheten vid distrikt
Lyckeby - Jämjö.
Önskemål för framtiden är behov av renovering på Glimten, Östergården och
delvis Hammarbygården.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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25 januari 2006

§8
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-01-11.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2005.
c) yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen.
d) yttrande över detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl.
e) detaljplan för Hästö 2:2 m fl.
f) avskrivning av fordran beslutas av funktionsansvarig ekonom i samråd
med avgiftshandläggare.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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25 januari 2006

§9
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 228 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 232 Delårsbokslut den 31 augusti 2005.
§ 234 Budget- och verksamhetsuppföljning oktober år 2005.
§ 235 Förslag till informationspolicy för Karlskrona kommun.
Socialstyrelsen
Ny författning om Lex Maria.
Sveriges Kommuner och Landsting
Aktuellt om äldreomsorgen år 2005.
Hemtjänst vid semestervistelse.
Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2006.
Lagen om offentlig upphandling (nya ”tröskelvärden”).
Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet.
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2005-12-28

Mål nr 1034-05

Nytt från KEFU
Blekinge FoU-nytt
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämnden 2005-12-08.
Kommunala pensionärsrådets AU 2005-12-09.
Kommunala pensionärsrådet 2005-11-21.
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2005-11-22.
Brev
Tack från anhörig, Trossö hemtjänst.
___________________
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§ 10
Frågor
Snövädret
Distriktschef Eva Herbertsson informerar att förvaltningen klarat snöovädret bra.
Landstinget hade rekvirerat bandvagnar, som förvaltningen hade haft möjlighet att
utnyttja om behov uppstått.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

1 mars 2006

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 1 mars 2006
§ 11

Årsredovisning 2005 inkl personalbokslut och verksamhetsberättelser från
äldreförvaltningens olika enheter

§ 12

Svar på motion ang adoptera en äldre

§ 13

Förslag till uppdrag med anledning av flyttning av korttidsvård till Pantern

§ 14

Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5.10 m fl (Vämöstrand)

§ 15

Yttrande över detaljplan för Flundran 3 m fl, Saltö

§ 16

Förslag till yttrande över Fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun,
Trummenäsområdet

§ 17

Revidering av demensomvårdnadsplan för vården av dementa personer i Karlskrona

§ 18

Information om hyreskostnader, kontraktstider m m för äldreboenden

§ 19

Information om försäljning av äldreboenden

§ 20

Redovisning av rapport Handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen inom äldreoch handikappomsorgen i KKKVH-kommunerna

§ 21

Antal sökande till särskilt boende januari 2006, samt fördelade resurser

§ 22

Förslag till yttrande över anmälan mot äldrenämnden för brister i vård

§ 23

Information ang beslut om anmält ärende av fallolycka i samband med förflyttning från
säng till rullstol med hjälp av taklyft

§ 24

Information om verksamhet och ekonomi vid distrikt Trossö - Mellanstaden

§ 25

Delegeringsbeslut

§ 26

MEDDELANDEN

§ 27

Frågor

_________________

1

1 mars 2006

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 1 mars 2006, kl 14.00 – 16.35

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Peter Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Camilla Brunsberg (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00 – 16.35
Veste Brynestam (c) tj ers kl 14.00 – 16.35
Christer Göstasson (s)
Johnas Mård (s)
Lennart Johannisson (m)
Ann-Marie Branje (m)
Kenneth Mattsson (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
förvaltningschef Lars Larsson
distriktschef Eva Herbertsson
personalchef Susanne Nordin
ekonom Fredrik Svensson
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
ekonom Lill Körling
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Evy Andreasson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Peter Johansson

Justerare

___________________
Evy Andreasson

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

Paragraf: 11 – 27

mars 2006,

2

1 mars 2006

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare
Revisorerna
Tuovi Henriksson

3

Dnr

§ 11
Årsredovisning 2005 inkl personalbokslut och verksamhetsberättelser från
äldreförvaltningens olika enheter
Förvaltningschef Lars Larsson och ekonom Fredrik Svensson går igenom
årsredovisning 2005.
Den ekonomiska redovisningen visar ett resultat på - 7,7 mkr.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta
att hemställa om att investeringsmedel för snabbkoppling för el vid äldreboende,
825 000 kronor, överförs till år 2006,
att det statliga bidraget för kompetensstegen överförs till år 2006,
att godkänna nyckeltal enl bilaga att följas upp i äldreomsorgen fr o m 2006, samt
att godkänna bokslut 2005.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

1 mars 2006

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

4

Dnr 2005.0429.739

§ 12
Svar på motion ang adoptera en äldre
Motionären föreslår att de elever som går på omvårdnadsprogrammet på
gymnasiet skall få möjlighet att adoptera en äldre person som de skulle kunna
besöka för att bryta ensamhet.
Det finns utbyggd väntjänst/besöksverksamhet via olika frivilligorganisationer
bl a Röda Korset. Äldreförvaltningen föreslår därför att gymnasiet knyter kontakt
med dessa organisationer. Äldrekonsulenten vid äldreförvaltningen är beredd
hjälpa till att utveckla dessa kontakter. Därigenom kan elever komma med i den
utbildning som krävs och omfattas av de rutiner kring sekretess, försäkringar m m,
som redan finns. Frågan behöver inte utredas om man knyter kontakt med befintliga verksamheter. Dessutom bör inte elevmedverkan i väntjänst avgränsas till
elever i omvårdnadsprogrammet. Alla intresserade gymnasieelever bör vara
välkomna.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta
att uppdra åt utbildningsnämnden utveckla samverkan med berörda frivilligorganisationer för att utveckla elevmedverkan i väntjänst/besöksverksamhet, samt
att godkänna svaret på motionen.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

1 mars 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare
Vårdteam Blekinge

5

Dnr

§ 13
Förslag till uppdrag med anledning av flyttning av korttidsvård till Pantern
En mindre arbetsgrupp har haft i uppdrag att ta fram underlag för flyttning av
Rosengården. Verksamheten kommer att ha 20 platser fördelat på 2 våningar.
Inriktning för uppdraget korttidsvård för Vårdteam Blekinge föreslås förändras
och följa äldrenämndens beslutade riktlinjer för korttidsvård i Karlskrona
kommun och därmed ha samma uppdrag som övriga korttidsboenden inom
äldreförvaltningen.
Arbetsgruppen har diskuterat möjligheterna att ha olika inriktningar per
våningsplan inom korttidsvården. Arbetsgruppen föreslår att detta kan ske till viss
del, men får inte bli något hinder för planering av vårdtagare till korttidsvården.
Arbetsgruppen föreslår att Vårdteam Blekinges uppdrag enligt äldrenämndens
beslutade riktlinjer för korttidsvården i Karlskrona kommun börjar gälla fr o m
1 oktober 2006. Anledningen är att det kan bli svårt att starta upp verksamhet i
nya lokaler och med ny inriktning inför semesterperioden. Äldreförvaltningen
kommer också inför fastställande av uppdrag till Vårdteam Blekinge fortsätta
diskussionen med landstinget om samverkan av lösningen korttidsvård.
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsutformning tillsammans
med Vårdteam Blekinge.
Vidare föredras förslag till användning av så kallade anpassade lägenheter, samt
de hyresbelopp för lägenheterna som fastighetsavdelningen räknat fram.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna plan för omflyttning av verksamhet korttidsvård vid Rosengården
till ombyggda lokaler Pantern,
att godkänna förslag till verksamhetsutformning för korttidsvård, samt anpassade
lägenheter och lokaler för rehabilitering Pantern som underlag för omförhandling
av uppdrag med Vårdteam Blekinge, samt
att inriktningen vid planeringen av ändrat uppdrag till Vårdteam Blekinge skall
vara oktober 2006.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
forts.

1 mars 2006
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§ 13 (forts)
Förslag till uppdrag med anledning av flyttning av korttidsvård till Pantern
Vid övergripande samverkansgruppens möte 060221 krävde Kommunal sektion
12 förhandling enl MBL § 38 ang förslaget om att utvidga och ändra uppdraget
för Vårdteam Blekinge.
Av detta skäl föreslås äldrenämnden besluta
att i avvaktan på förhandlingen med berörd facklig organisation ej ta ställning till
förslaget att uppdra åt Vårdteam Blekinge att ansvara för beviljade hemtjänstinsatser hos boende i hus A – 7 lägenheter.
Vidare föreslås äldrenämnden besluta
att uppdra åt en arbetsgrupp med representanter från personalen vid berörda
verksamheter vid Pantern arbeta vidare med utvecklingen av rehabilitering och
sociala aktiviteter i gemensamhetslokalerna, samt
att godkänna hyresnivåerna för lägenheterna enl upprättad bilaga.
Äldrenämnden beslutar
att i avvaktan på förhandlingen med berörd facklig organisation ej ta ställning till
förslaget att uppdra åt Vårdteam Blekinge att ansvara för beviljade hemtjänstinsatser hos boende i hus A – 7 lägenheter,
att godkänna plan för omflyttning av verksamhet korttidsvård vid Rosengården
till ombyggda lokaler Pantern,
att godkänna förslag till verksamhetsutformning för korttidsvård, samt anpassade
lägenheter och lokaler för rehabilitering Pantern, med hänsyn till förhandlingsresultatet, som underlag för omförhandling av uppdrag med Vårdteam Blekinge,
att inriktningen vid planeringen av ändrat uppdrag till Vårdteam Blekinge skall
vara oktober 2006,
att uppdra åt en arbetsgrupp med representanter från personalen vid berörda
verksamheter vid Pantern arbeta vidare med utvecklingen av rehabilitering och
sociala aktiviteter i gemensamhetslokalerna, samt
att godkänna hyresnivåerna för lägenheterna enl upprättad bilaga.
___________________

1 mars 2006

Diariet
Samhällsb förv
Ledn gr
Utredare
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Dnr 2006.0026.214

§ 14
Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5.10 m fl (Vämöstrand)
Förslag till program för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand) är översänt för
samråd. Planområdet är beläget utmed Sunnavägens tidigare sträckning, mellan
nuvarande Sunnavägen och Sunna kanals utlopp. Planförslaget innebär att
området bebyggs med ca 40 lägenheter i flerbostadshus. Den föreslagna
bebyggelsen är av en typ enligt Skanskas Bo-Klok-koncept, flerbostadshus i
vinkel i två plan med 5-6 lägenheter i varje hus. Förslaget syftar till att skapa en
attraktiv och varierande stads- och boendemiljö. Förslaget syftar också till att
skapa en vacker och sammanhållen front mot vattnet samt att knyta ihop
stadsdelarna Västra Mark och Lindesnäs.
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till yttrande med synpunkter.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge synpunkter på planprogram för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand)
i enlighet med upprättat yttrande.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

1 mars 2006

Diariet
Samhällsb förv
Ledn gr
Utredare

8

Dnr 2005.0248.214

§ 15
Yttrande över detaljplan för Flundran 3 m fl, Saltö
Förslag till detaljplan för Flundran 3 m fl fastigheter på Saltö är utställd för
granskning. 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. Nybyggnationen omfattar 170 lägenheter i nio hus fördelade på 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.
Äldreförvaltningen har påbörjat en inventering och bedömning av tomter/områden
inom distriktet Trossö-mellanstaden som kan vara möjliga och lämpliga för
lokalisering av särskilt boende. Arbetet görs i samverkan med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att finna förslag på
alternativa lösningar på såväl kort sikt, 2-3 år, som på längre sikt, 5-10 år. Arbetet
är tänkt att kunna ingå som en del i projektet Framtidsprogram för äldreomsorgen
i Karlskrona.
Med anledning av detta arbete samt vad samhällsbyggnadsförvaltningen framför
om möjligheterna att inrymma ett särskilt boende inom Flundran 3 föreslår
äldreförvaltningen att äldrenämnden inte lämnar ytterligare synpunkter än vad
som tidigare framförts.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att inte lämna ytterligare synpunkter än vad som tidigare framförts över detaljplan
för Flundran 3 m fl på Saltö.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

1 mars 2006

Diariet
Samhällsb förv
Ledn gr
Utredare
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Dnr 2005.0272.214

§ 16
Förslag till yttrande över Fördjupning av översiktsplan för Karlskrona
kommun, Trummenäsområdet
Förslag till fördjupning av översiktplan för Trummenäsområdet är utställt för
granskning och handlingarna har tillställts äldrenämnden.
Den gällande översiktsplanen från år 2002, anger inriktningen att ny bebyggelse i
kust- och skärgårdsområden 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 permanentboendet ökar. Behov 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 i samrådsskedet framfört synpunkter.
Äldreförvaltningen har inga ytterligare synpunkter med anledning av utställningen
av planförslaget.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att inte lämna några synpunkter, utöver vad som tidigare framförts, över förslag
till fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

1 mars 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

10

Dnr

§ 17
Revidering av demensomvårdnadsplan för vården av dementa personer i
Karlskrona
En revidering av Demensomvårdnadsplanen har genomförts. Syftet med arbetet
har varit att göra planen aktuell utifrån den kunskap som finns idag om dagens
och morgondagens demensvård.
Ärendet har behandlats i KPR, där inget ytterligare framfördes.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att arbeta fram ett förslag till omfördelning av platser mellan demensboende med
aktivitetsinriktning och demensboende med omvårdnadsinriktning med
konsekvensbeskrivning utifrån dels den enskilde vårdtagarens perspektiv, dels
utifrån geografisk tillgänglighet,
att ta fram förslag till vilka behov av förändringar i den fysiska miljön som
behöver åtgärdas inom korttidsvården samt kostnader för desamma,
att undersöka möjligheter till att inrätta en dagverksamhet i centrala Karlskrona,
samt
att godkänna reviderad Demensomvårdnadsplan.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

1 mars 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

11

Dnr

§ 18
Information om hyreskostnader, kontraktstider m m för äldreboenden
Ekonom Fredrik Svensson och förvaltningschef Lars Larsson informerar om det
material som tagits fram på hyreskostnader, kontraktstider m m för äldreboenden.
Materialet ska kompletteras med uppsägningstider, samt information om resultatet
beträffande äldreboenden i Karlskronahems bokslut.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

1 mars 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

12

Dnr

§ 19
Information om försäljning av äldreboenden
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om kommunens försäljning av en del
fastigheter, där äldreförvaltningen har verksamhet.
Det finns ett avtal som löper ut 2021-04-01 på Tvegölja, Ljungskär och Storören,
där Östergården och Glimten är belägna.
Vad gäller Fregatten finns ett 5-årigt blockhyresavtal för bostäderna och ett 10årigt avtal för dagcentral och kök.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

1 mars 2006

Dnr 2005.0519.753

§ 20
Redovisning av rapport Handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen
inom äldre- och handikappomsorgen i KKKVH-kommunerna
Ärendet utgår.
___________________
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Diariet
Mynd kont

14

Dnr 2004.0151.739

§ 21
Antal sökande till särskilt boende januari 2006, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i januari 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i januari
65 personer, 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är i
januari 13 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___________________

1 mars 2006

Diariet
Länsstyrelsen

2005.0220.108

§ 22
Förslag till yttrande över anmälan mot äldrenämnden för brister i vård
Länsstyrelsen har begärt äldrenämndens yttrande över inkommen anmälan om
brister i vård och bemötande vid ett korttidsboende.
Förslag till yttrande har upprättats.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslaget till yttrande.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
___________________
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1 mars 2006

Diariet
Ledn gr

16

Dnr 2005.0258.779

§ 23
Information ang beslut om anmält ärende av fallolycka i samband med
förflyttning från säng till rullstol med hjälp av taklyft
Vid olyckor/tillbud där medicintekniska produkter är inblandade skall anmälan
om detta meddelas tillverkaren, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.
Tillverkaren, Liko, meddelade till Äldreförvaltningen redan i juli vid samma
tillfälle både Initialrapport och Slutrapport. Av bedömningen framgår att det
inträffade var att relatera till brister i handhavande av utrustningen och kontroller
av att selöglan inte var korrekt applicerad.
Läkemedelsverket meddelade i januari 2006 till Äldreförvaltningen att de tagit del
av tillverkarens utredning och slutsats samt att ärendet avskrevs från vidare
handläggning.
Socialstyrelsen meddelade i beslut avseende anmälan enligt Lex Maria i februari
2006 till Äldreförvaltningen att Socialstyrelsen inte kommer att vidta någon
åtgärd med anledning av anmälan. Socialstyrelsens bedömning grundar sig på att
den personal som haft ansvar för den allmänna omvårdnaden och tillsynen inte
utfört dessa uppgifter som hälso- och sjukvårdspersonal utan som omvårdnadspersonal i enlighet med socialtjänstlagen. Socialstyrelsens tillsyn omfattar
legitimerad personal och vårdpersonal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på
delegation.
Förskrivning, kontroll och information angående taklyften har varit korrekt
hanterat även bedömning och omhändertagandet av patienten i samband med
fallet. Socialstyrelsen bedömer också att de åtgärder som vidtagits angående
lyftteknik är relevanta och bör kunna öka patientsäkerheten.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna avrapporteringen i ärendet.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

1 mars 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

17

Dnr

§ 24
Information om verksamhet och ekonomi vid distrikt Trossö - Mellanstaden
Distriktschef Eva Herbertsson informerar om verksamheten vid distrikt Trossö Mellanstaden.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

1 mars 2006

§ 25
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-02-15.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari 2006.
c) detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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1 mars 2006

§ 26
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§4
Yttrande över Kommunal befogenhet att tillhandahålla hushållsnära
tjänster åt äldre (dnr S2005/8833/ST)
Kommunfullmäktige
§ 231 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 10 Utvärdering av integrationsplaner för 2004 och reviderade planer för
20005-2006 för Karlskrona kommunkoncern.
Socialstyrelsen
Projekt – Förbättring av vårdhygien inom Sveriges kommuner.
Sveriges Kommuner och Landsting
Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av
hjälpmedel under de senaste tre åren.
Kammarrätten i Jönköping
Protokoll 2006-02-06
Mål nr 351-06
Räddningsverket
Nya chanser att söka pengar från Kompetensstegen.
Blekinge FoU-enhet
Riktlinjer för utredning av minnesproblem och för vård av personer med
demenssjukdomar i Blekinge.
Årsrapport 2005.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens AU 2006-01-19.
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp tillika Skyddskommitté
2005-12-13.
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-01-17.
Kommunala pensionärsrådets AU 2006-01-12.
Brev
Stiftelsen Hemmet – Äldreomsorg på Pantarholmen – nya ingångsvärden.
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1 mars 2006

§ 27
Frågor
Hemförsäkring
Veste Brynestam hänvisar till ett TV-program som tagit upp att hemförsäkring
inte gäller då vårdtagarna inte låser sin dörr.
Distriktschef Eva Herbertsson hade också sett programmet och ska undersöka
frågan med försäkringsansvarig i kommunen. Återkommer med besked.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 mars 2006
§ 28

Budgetuppföljning med prognos per 28/2 -06

§ 29
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§ 30
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§ 31

Förslag till nya riktlinjer angående tjänstelegitimation i äldreförvaltningen

§ 32
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§ 33
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§ 34
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§ 39
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29 mars 2006

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 29 mars 2006, kl 14.00 – 16.55

Beslutande

ordförande
1:e vice ordf
ledamöter

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Peter Johansson (s)
Annelie Svensson (s) kl 14.00 – 15.40 §§ 28 – 30
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Camilla Brunsberg (m)
Gunhild Arvö (fp)
Evy Andreasson (kd)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Wachtmeister (mp)
Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00 – 16.55
Lennart Johannisson (m) tjg ers kl 14.00 – 16.55
Ann-Marie Branje (m) tjg ers kl 14.00 – 15.30 §§ 28 – 30
Lena Hjorth (fp) tjg ers kl 14.00 – 16.55
Kenneth Mattsson (fp) tjg ers kl 15.30 – 16.55 §§ 31 – 39
Christer Göstasson (s) tjg ers kl 15.40 – 16.55 §§ 31 – 39
Christer Göstasson (s) kl 14.00 – 15.40
Karl-Erik Olsson (s)
Hampus Engqvist (s) kl 14.00 – 16.25
Kenneth Mattsson (fp) kl 14.00 – 15.30
Gun-Britt Grant (kd)
förvaltningschef Lars Larsson
distriktschef Eva Herbertsson
personalchef Susanne Nordin
ekonom Fredrik Svensson
områdeschef Christine Sjökvist utredare Birgitta Håkansson
myndighetschef Carina Thörnqvist fastighetschef Håkan Franzén
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Bengt Lindskog

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Peter Johansson

Justerare

___________________
Bengt Lindskog

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

2

Paragraf: 28 – 39

april 2006,

29 mars 2006

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

3

Dnr
§ 28
Budgetuppföljning med prognos per 28/2 -06
Äldrenämndens resultat efter två månader visar -0,8 Mkr. Verksamheten beräknas
uppvisa ett underskott med ca – 11,5 mkr för år 2006. Prognostiserad avvikelse
förklaras huvudsakligen av fortsatt ökning av hemtjänstvolymen och stora
kostnader för hemsjukvård. Bakom prognosen finns också befarade avvikelser för
avgifter och externa intäkter.
På grund av Äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat
svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga om ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen 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 mindre än 1 % av
äldreförvaltningens totala kommunbidrag.
Enligt gällande anvisningar om åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse skall
nämnd skyndsamt vidta åtgärder i syfte att förhindra sådant överskridande.
Förslag till besparingar lämnas inte i denna uppföljning eftersom kommunfullmäktige beslutat om direktiv betr oförändrat antal särskilda boendeplatser och
oförändrad ambitionsnivå i vården.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport, samt
att uppdra åt äldreförvaltningen i samband med nästa budgetuppföljning redovisa
en fördjupad analys av hemtjänstens förändring med prognos.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Camilla Brunsberg yrkar att äldrenämnden gör en framställan till kommunstyrelsen och begär att få utöka budgetram enligt prognostiserat underskott.
Peter Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag avslag på Camilla
Brunsbergs tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande mot Peter
Johanssons avslagsyrkande av detsamma och finner att äldrenämnden beslutat
enligt Peter Johanssons avslagsyrkande.
Äldrenämnden har således beslutat
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport, samt
att uppdra åt äldreförvaltningen i samband med nästa budgetuppföljning redovisa
en fördjupad analys av hemtjänstens förändring med prognos.

29 mars 2006

Diariet
Samhällsb förv
Ledn gr
Utredare

4

Dnr 2006.0050.214

§ 29
Detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl
Detaljplanen syftar till att skapa ett seniorboende med 26 friliggande hus. Marken
ägs av Karlskrona kommun men avsikten är att bostadsrättsföreningen Ådalen ska
köpa den för att uppföra seniorboende.
Äldreförvaltningen är mycket positiv till den aktuella planeringen av ett
seniorboende i Jämjö. Behovet av lämpliga bostäder för äldre personer kommer
att vara allt mer angeläget till följd av det ökande antalet äldre personer och brister
i det befintliga bostadsbeståndet.
Seniorboende är inget strikt avgränsat eller definierat begrepp utan används
relativt vitt. Viktiga förutsättningar är att det är ordinära bostäder med höga krav
på fysisk tillgänglighet, samt att det finns förutsättning för ett socialt tryggt och
innehållsrikt liv.
Äldreförvaltningen uppfattar att planförslaget ger goda förutsättningar för ett
seniorboende. Tillgängligheten inom området och till service och kommunikationer kan bli god. Viktigt är dock att de åtgärder på anslutande gångvägar m m
som tas upp i planförslaget också genomförs.
Bostäderna planeras i ett plan vilket skapar goda förutsättningar för att det ska
fungera väl även med tilltagande funktionshinder. Planerad gemensamhetsbyggnad och fria gemensamma ytor skapar möjligheter till social gemenskap liksom
bildandet av bostadsrättsföreningen som tyder på en idé och intressegemenskap.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för Jämsjö 6:1 m fl enligt upprättat
förslag.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

29 mars 2006

Diariet
Tekn förv
Ledn gr
Utredare
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Dnr

§ 30
Beställning av ombyggnation av lokaler för hemtjänst och kontor vid
Hjulhammar
Äldreförvaltningen hyr lokaler i kv Hjulhammar av Karlskrona kommuns
fastighetsavdelning.
Under de senaste åren har det varit stora problem i kontorslokalerna med
ventilationen, vilket påpekats i skyddsronder.
Äldreboendet saknar ett heltäckande brandlarm med detektorer i varje lägenhet.
Entrén till boendets lokaler har behov av tillgänglighetsanpassning.
Äldreförvaltningen har mot bakgrund till de arbetsmiljöproblem som finns i
kontorslokalerna efterhört med fastighetsförvaltningen om möjligheterna att hyra
andra lokaler på Trossö. Fastighetsförvaltningen har inte kunnat erbjuda något
alternativ. Man har också prövat förutsättningarna att bygga om lokalerna till
bostadsrättslägenheter, men funnit att detta ej är ekonomiskt möjligt.
En mindre arbetsgrupp med representanter från äldreförvaltningen och fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag till förbättringar och förändringar i lokalerna
enligt verksamhetens önskemål.
Investeringskostnaderna är beräknade till 4 650 000 kronor. Äldreförvaltningen
får en ökad hyra på 465 000 kronor/år. Inom budget 2006 finns 300 000 kronor
avsatta för ökad hyra för Hjulhammar. Äldreförvaltningen kommer att få reducringar av hyror vid andra enheter, vilket kan finansiera de resterande 165 000
kronor, när hyran ger helårseffekt 2007.
Fastighetschef Håkan Franzén informerar om ärendet och besvarar frågor.
Framkommer bl a att ombyggnad av lokalerna till lägenheter ej är ekonomiskt, att
lokalerna som ägs av kommunen skall användas enligt koncernnytteprincipen,
samt att det enl kommunfullmäktiges principbeslut om att samla förvaltningsledningarna i kommunhuset ej är möjligt att flytta in mera verksamhet i
Ruthensparre.
Gunhild Arvö yrkar återremiss av ärendet för vidare utredning om vad ombyggnadskostnaden är och om det är ett realistiskt pris på avyttring för lägenheter.
Äldrenämnden beslutar
att med minoritetsåterremiss återremittera ärendet.

29 mars 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

Dnr 2005.0505.739

§ 31
Förslag till nya riktlinjer angående tjänstelegitimation i äldreförvaltningen
De nuvarande riktlinjerna Regler och riktlinjer angående legitimation i Omsorgsförvaltningen fastställdes 1996 och behöver revideras. Arbetet har startat med en
undersökning för att ta reda på vårdtagarnas och deras anhörigas önskemål hur
äldreomsorgspersonal ska använda legitimation och namnbricka i sitt arbete.
Undersökningsresultatet lyfter speciellt fram två aspekter. All personal ska
använda en namnbricka med sitt förnamn för att underlätta för vårdtagare.
Dessutom ska personal aktivt visa sin tjänstelegitimation tills de blir kända av
vårdtagaren. Hur lång tid det tar att bli känd varierar från person till person.
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till reviderade riktlinjer.
Ärendet har föredragits för och diskuterats med kommunala pensionärsrådet som
tillstyrker förslaget.
En översyn av hanteringen kommer att ske under våren 2006.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslaget till riktlinjerna angående tjänstelegitimation i äldreförvaltningen med hänvisning till de synpunkter som framkommit vid undersökningen,
samt
att uppdra åt äldreförvaltningen att snarast påbörja tillämpningen av riktlinjer för
tjänstelegitimationer.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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29 mars 2006

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

7

Dnr

§ 32
Förslag till jämställdhetsplan för äldreförvaltningen 2006
Kommunfullmäktige antog 2005-09-22 jämställdhetsprogram för kommunen år
2006. Varje förvaltning/bolag skall en gång per år göra sin egen jämställdhetsplan
med utgångspunkt från kommunens gemensamma program. Enligt detta ansvarar
respektive nämnd/styrelse för att målen översätts till ett för respektive verksamhet
relevant sätt. Därför skall äldrenämnden ta ställning till förslaget till plan för
äldreförvaltningen.
Förvaltningen vill göra äldrenämnden särskilt uppmärksam på kommunens
målsättning om 2.3 Strävan mot heltidstjänster vari står Alla anställda i
Karlskrona kommun skall inneha heltidstjänster och endast i undantagsfall skall
deltidstjänster förekomma. Eftersom flertalet anställda vid äldreförvaltningen har
deltidssysselsättning så vill förvaltningen uppmärksamma nämnden extra på mål 3
sidan 7 i förvaltningens förslag.
Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat utreda förutsättningarna för fortsatt
höjning av sysselsättningsgraden och fler heltidstjänster enligt ambitionen i
kommunens jämställdhetsprogram. Därvid kommer olika modeller att studeras för
organisation, bemanning m m bl a i andra kommuner. Förvaltningen återkommer
med information och eventuella förslag om förändringar i denna fråga.
Äldreförvaltningen föreslås äldrenämnden besluta
att godkänna förslaget till jämställdhetsplan för äldreförvaltningen 2006.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Peter Johansson yrkar att Mål 8, 2:a stycket ersätts med Män och kvinnor har att
gemensamt ta ansvar för familjen och fullt dela föräldraskapet. Kvinnor och män
har ett gemensamt ansvar för detta. I övrigt bifall till jämställdhetsplanen.
Camilla Brunsberg yrkar att Mål 8, 1:a styckets 2:a mening stryks.
Lena Hjorth och Henrik Wachtmeister yrkar bifall till Peter Johanssons och
Camilla Brunsbergs ändringsyrkanden.
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande mot
avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat avslå densamma.
forts.
§ 32 (forts)

29 mars 2006

8

Förslag till jämställdhetsplan för äldreförvaltningen 2006
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder Camilla Brunsbergs förslag röstar JA. Den som biträder avslagsyrkande
röstar NEJ.
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 8 NEJ-röster.
JA röstade Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Evy Andreasson, Henrik
Wachtmeister, Lennart Johannisson, Lena Hjorth, Kenneth Mattsson.
NEJ röstade Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson, Siv Holmberg, Bengt
Lindskog, Inge Elmström, Christer Göstasson, Peter Johansson.
Äldrenämnden är överens om Peter Johanssons ändringsyrkande.
Äldrenämnden har således beslutat
att Mål 8, 2:a stycket ersätts med Män och kvinnor har att gemensamt ta ansvar
för familjen och fullt dela föräldraskapet. Kvinnor och män har ett gemensamt
ansvar för detta, samt
att i övrigt godkänna förslaget till jämställdhetsplan för äldreförvaltningen 2006.
___________________

29 mars 2006

Diariet
Mynd kont

Dnr 2004.0151.739

§ 33
Antal sökande till särskilt boende februari 2006, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i februari 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i
februari 65 personer, 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3
månader är i januari 15 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___________________
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Diariet
Ledn gr
Utredare

10

Dnr 2005.0519.753

§ 34
Redovisning av rapport Handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen
inom äldre- och handikappomsorgen i KKKVH-kommunerna
Myndighetschef Carina Thörnqvist informerar om den rapport som en arbetsgrupp
bestående av avdelningschefer eller motsvarande i KKKVH-kommunerna fått i
uppdrag att ta fram rörande handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen inom
äldre- och handikappomsorgen.
Rapporten visar på stora likheter mellan kommunerna, men det finns även
jämförelseområden där man noterar betydande olikheter.
Det finns önskemål om fortsatta kontakter mellan kommunerna för kompetensutveckling, bl a i form av gemensamma utbildningar och seminariedagar med
förutbestämda teman. Det finns även önskemål att hitta former där representanter
från verkställigheten deltar i utbytet.
Den gemensamma studie som nu genomförts visar på behov av att säkra statistikproduktionen för att kunna göra mer rättvisande jämförelser. Det finns även behov
av att finna gemensamma definitioner för olika målgrupper för att bättre kunna
beskriva behov och förändringar över tiden.
Rapporten i sin helhet har lämnats till äldrenämndens ledamöter.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

29 mars 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

11

Dnr

§ 35
Ang tilläggsavtal med anledning av flytten av Rosengården till Pantern
Med anledning av Rosengårdens flytt till Pantern behöver ett tilläggsavtal tecknas
med Vårdteam Blekinge.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att äldrenämndens AU ges delegation att teckna tilläggsavtal med Vårdteam
Blekinge.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

29 mars 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

12

Dnr

§ 36
Information om verksamhet och ekonomi vid konsultteamet
Områdeschef Christine Sjökvist informerar om verksamheten vid konsultteamet.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

29 mars 2006

§ 37
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-03-15.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari 2006.
c) ändring av detaljplan för del av stadsplan för kv Wattrang.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 38
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 31 Rekrytering av förvaltningschef vid äldreförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge län, upprättad
i januari 2006 och reviderad i februari 2006.
Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut 06-03-13
Dnr 701-142-06
Regeringsrättens underrättelse
Mål nr 7493-04
Arbetsmiljöverket
Underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen.
Förtroendenämnden Blekinge
Verksamhetsberättelse 2005.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens AU 2006-02-21.
Minnesanteckningar angående Kompetensstegen 2006-02-22.
Minnesanteckningar angående Kompetensstegen 2006-03-08.
Sammanställning från seminariedagen 2006-03-02.
Kommunala pensionärsrådets AU 2006-02-16.
Kommunala pensionärsrådet 2006-02-27.
___________________

29 mars 2006

§ 39
Frågor
Inga frågor hade inkommit.
___________________
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Budgetuppföljning per 060331 med prognos
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Antal sökande till särskilt boende mars 2006, samt fördelade resurser
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Förslag till yttrande till Länsstyrelsen, Bleking län, över inkommen anmälan om brister i
bemötande, vård och verkställighet av beslut gällande vårdtagare
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26 april 2006

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 26 april 2006, kl 14.00 – 16.05

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Peter Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Mats Crambé (s)
Siv Holmberg (s)
Camilla Brunsberg (m)
Gunhild Arvö (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00 – 16.05
Karl-Erik Olsson (s) tjg ers kl 14.00 – 16.05
Hampus Engqvist (s) tjg ers kl 14.00 – 16.05
Johnas Mård (s) tjg ers kl 14.00 – 16.05
Lena Hjorth (fp) tjg ers kl 14.00 – 16.05
Jonas Nilsson (s)
Lennart Johannisson (m)
Ann-Marie Branje (m)
Veste Brynestam (c)
förvaltningschef Lars Larsson
distriktschef Eva Herbertsson
kostchef Gull-Britt Nilsson
ekonom Fredrik Svensson
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
biståndshandläggare Annika Tronje
webb-administratör Marie-Louise Bescher
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Bengt Lindskog

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Peter Johansson

Justerare

___________________
Bengt Lindskog

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

Paragraf: 40 – 49

maj 2006,
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26 april 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

Dnr

§ 40
Information om Sveriges bästa seniorrestaurang, Elinebergs kök
Ordförande Peter Johansson gratulerar personalen från Elinebergs kök till
utmärkelsen Sveriges bästa seniorrestaurang och överlämnar blommor och en
check på 10 000 kronor från äldrenämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

4

Dnr 2006.0141.042
§ 41
Budgetuppföljning per 060331 med prognos
Äldrenämndens resultat efter tre månader visar -1,1 Mkr. Verksamheten beräknas
uppvisa ett underskott med ca –11,5 mkr för år 2006. Prognostiserad avvikelse
förklaras huvudsakligen av fortsatt ökning av hemtjänstvolymen och stora
kostnader för hemsjukvård. Bakom prognosen finns också befarade avvikelser för
avgifter och externa intäkter.
På grund av Äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat
svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga om ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen 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 mindre än 1 % av
äldreförvaltningens totala kommunbidrag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
En särskild analys av hemtjänstens volymökning med prognos för 2006 lämnas
vid dagens sammanträde.
Camilla Brunsberg yrkar att äldrenämnden gör en framställan till kommunstyrelsen och begär att få utökad budgetram enligt prognostiserat underskott.
Peter Johansson yrkar ett tillägg att underrätta kommunstyrelsen om den analys
som gjorts av orsakerna till hemtjänstens volymökning.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande mot avslag
av detsamma och finner att äldrenämnden beslutat avslå detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Peter Johanssons tilläggsyrkande mot avslag
av detsamma och finner att äldrenämnden beslutat bifalla tilläggsyrkandet.
Äldrenämnden har således beslutat
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport, samt
att underrätta kommunstyrelsen om den analys som gjorts av orsakerna till
hemtjänstens volymökning.
Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Evy Andreasson, Ingela Abramsson, Lena
Hjorth, Jan-Åke Nordin reserverar sig till förmån för eget yrkande.

26 april 2006

Diariet
Tekn förv
Ledn gr
Utredare

5

Dnr

§ 42
Beställning av ombyggnation av lokaler för hemtjänst och kontor vid
Hjulhammar
Äldreförvaltningen hyr lokaler i kv Hjulhammar av Karlskrona kommuns
fastighetsavdelning.
Under de senaste åren har det varit stora problem i kontorslokalerna med
ventilationen, vilket påpekats i skyddsronder.
Äldreboendet saknar ett heltäckande brandlarm med detektorer i varje lägenhet.
Entrén till boendets lokaler har behov av tillgänglighetsanpassning.
Äldreförvaltningen har mot bakgrund till de arbetsmiljöproblem som finns i
kontorslokalerna efterhört med fastighetsförvaltningen om möjligheterna att hyra
andra lokaler på Trossö. Fastighetsförvaltningen har inte kunnat erbjuda något
alternativ. Man har också prövat förutsättningarna att bygga om lokalerna till
bostadsrättslägenheter, men funnit att detta ej är ekonomiskt möjligt.
En mindre arbetsgrupp med representanter från äldreförvaltningen och fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag till förbättringar och förändringar i lokalerna
enligt verksamhetens önskemål.
Investeringskostnaderna är beräknade till 4 650 000 kronor. Äldreförvaltningen
får en ökad hyra på 465 000 kronor/år. Inom budget 2006 finns 300 000 kronor
avsatta för ökad hyra för Hjulhammar. Äldreförvaltningen kommer att få reduceringar av hyror vid andra enheter, vilket kan finansiera de resterande 165 000
kronor, när hyran ger helårseffekt 2007.
Distriktschef Eva Herbertsson och fastighetschef Håkan Franzén har på begäran
av äldrenämnden kompletterat ärendet med ytterligare uppgifter.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att lokalerna och äldreboendet vid
Hjulhammar förbättras enligt utarbetat förslag.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
forts.

26 april 2006
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§ 42 (forts)
Beställning av ombyggnation av lokaler för hemtjänst och kontor vid
Hjulhammar
Jan-Åke Nordin yrkar att bifalla hemställa hos tekniska nämnden att äldreboendet
vid Hjulhammar förbättras enligt utarbetat förslag, samt att bordlägga frågan vad
gäller övriga lokaler.
Peter Johansson yrkar att frågan avgörs vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på att bordlägga ärendet mot att ärendet avgörs
vid dagens sammanträde och finner att äldrenämnden beslutat att ärendet avgörs
vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder Jan-Åke Nordins bordläggningsyrkande röstar JA. Den som biträder Peter
Johanssons yrkande att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar NEJ.
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster, 9 NEJ-röster.
JA röstade Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Evy Andreasson, Ingela
Abramsson, Lena Hjorth, Jan-Åke Nordin.
NEJ röstade Mats Crambé, Siv Holmberg, Bengt Lindskog, Christer Göstasson,
Karl-Erik Olsson, Hampus Engqvist, Johnas Mård, Annelie Svensson, Peter
Johansson.
Äldrenämnden har således beslutat
att hemställa hos tekniska nämnden att lokalerna och äldreboendet vid
Hjulhammar förbättras enligt utarbetat förslag.
_________________

26 april 2006

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare
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§ 43
Revidering av integrationsplan för äldrenämnden perioden 2006 – 2008
Kommunfullmäktige har uppdragit åt nämnderna att årligen upprätta
integrationsplan med mätbara mål. Detta gjordes första gången 2005 då
äldrenämnden tog en treårig plan för åren 2004 – 2006.
Förslag till revidering av integrationsplan har upprättats.
Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag ska även redovisa måluppfyllelse och utvärdering till kommunstyrelsen. Denna redovisning har upprättats.
Arbetsgruppen i integrationsfrågor aktualiserade i samband med revideringen av
integrationsplanen att Kommunala pensionärsrådet, som representerar pensionärsföreningar, initierar ett aktivt integrationsarbete även inom föreningar och
frivilligorganisationer med syfte att äldre med utländsk bakgrund erbjuds en reell
möjlighet till samma aktiviteter som finns tillängliga för äldre svenskar. Förslaget
har inte inarbetats i integrationsplanen för 2006 – 2008.
Förvaltningschef Lars Larsson rapporterar att övergripande samverkansgruppen
tillstyrkt förslaget, men med den synpunkten att planen inför nästa revidering bör
pröva behovet av ytterligare åtgärder betr personal.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslag till reviderad integrationsplan för äldrenämnden perioden
2006 – 2008,
att godkänna förslag till redovisning av måluppfyllelse och utvärdering för 2005,
samt
att uppdra åt förvaltningen att planera och genomföra åtgärder enligt planen.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

26 april 2006

Diariet
Mynd kont

Dnr 2004.0151.739

§ 44
Antal sökande till särskilt boende mars 2006, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i mars 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i mars 77
personer, 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är i
mars 30 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___________________
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Diariet
Länsstyrelsen
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Utredare
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Dnr 2006.0024.779

§ 45
Förslag till yttrande till Länsstyrelsen, Bleking län, över inkommen anmälan
om brister i bemötande, vård och verkställighet av beslut gällande vårdtagare
Länsstyrelsen i Blekinge län har begärt in yttrande på rubricerande ärende.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har på uppdrag genomfört upprättad utredning.
Utredningen bygger på genomgång av tillgänglig dokumentation i ärendet och
med samtal med två av vårdpersonalen, patientansvarig sjuksköterska och
arbetsterapeut.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
___________________

26 april 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

Dnr

§ 46
Information om verksamhet och ekonomi vid kostenheten
Kostchef Gull-Britt Nilsson informerar om verksamheten vid kostenheten.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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26 april 2006

§ 47
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-04-12.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2006.
c) yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen.
d) yttrande över detaljplan för del av Mursleven 6 m fl.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 48
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 21 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 22 Kommunala val.
§ 26 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2005 för Karlskrona
kommunkoncern.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror.
Tekniska nämnden
§ 31 Beslut om disposition av ospecificerade investeringsanslag för fastighetsförvaltning och begäran om investeringstillstånd för förbättringar av
arbetsmiljö och diverse övriga förbättringar i kv Hjulhammar.
Röda Korset
Aktiverad besöksverksamhet – Ett pilotprojekt i Karlskronas Röda Korskrets.
Protokoll/Minnesanteckningar
Minnesanteckningar angående Kompetensstegen 2006-03-22.
Minnesanteckningar angående Kompetensstegen 2006-04-06.
Kommunala pensionärsrådets AU 2006-03-16.
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-03-20.
_________________
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§ 49
Frågor
Gym
Ingela Abramsson (c) efterhör hur många gym det finns inom förvaltningens
verksamheter och hur de används.
Förvaltningschef Lars Larsson kommer att lämna frågan vidare till Mia
Eriksdotter, som kommer att informera äldrenämnden om detta. Mia arbetar med
förvaltningens friskvård och rehabilitering.
Rödeby nattpatrull
Annelie Svensson (s) efterhör varför inte nattpatrullverksamheten kommit igång.
Distriktschef Eva Herbertsson informerar att tjänsterna tillfälligt tillsatts med
vikarier och att det gått ut erbjudande till nattpersonalen om arbete i den nya
nattpatrullen.
Förvaltningschef Lars Larsson informerar också om att det pågår en genomgång
av hela strukturen i nattpatrullverksamheten. En genomgång kommer att lämnas
till äldrenämnden vid kommande möte.
Rödeby hemtjänst
Annelie Svensson (s) efterhör vad som sker med de tomma lokalerna när Rödeby
hemtjänst flyttar från kommunalhuset.
Förvaltningschef Lars Larsson återkommer i ärendet.
Gym på Elineberg
Annelie Svensson (s) efterhör om det vid ombyggnationen av Elineberg kommer
att finnas plats för ett gym.
Förvaltningschef Lars Larsson återkommer i ärendet.
Sekretess
Johnas Mård (s) har synpunkter på förvaltningens utskick av sekretessbelagda
handlingar.
Förvaltningschef Lars Larsson kommer att kontakta kommunjuristen i frågan och
återkommer med svar i ärendet.
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31 maj 2006

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 31 maj 2006, kl 14.00 – 16.00

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Peter Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Mats Crambé (s)
Siv Brorsson (s)
Inge Elmström (s)
Camilla Brunsberg (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp) §§ 50-61 och 63-65
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00 – 16.00
Karl-Erik Olsson (s) tjg ers kl 14.00 – 16.00
Johnas Mård (s) tjg ers kl 14.00 – 16.00
Lena Hjorth (fp) tjg ers kl 15.35 – 15.45 § 62
Jonas Nilsson (s)
Lennart Johannisson (m)
Lena Hjort (fp)
Kenneth Mattsson (fp)
Veste Brynestam (c)
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Fredrik Svensson
personalchef Susanne Nordin
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
projektledare Mia Ericsdotter
webb-administratör Marie-Louise Bescher
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Annelie Svensson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Peter Johansson

Justerare

___________________
Annelie Svensson

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

Paragraf: 50 – 65

juni 2006,

2

31 maj 2006

§ 50
Information om Sveriges bästa demensboende, Pärlans gruppboende,
Hjulhammar
Ordförande Peter Johansson gratulerar personalen från Pärlans gruppboende,
Hjulhammar till utmärkelsen Sveriges bästa demensboende och överlämnar
blommor och en check på 10 000 kronor från äldrenämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

3

31 maj 2006

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

4

Dnr

§ 51
Delårsbokslut och budgetuppföljning äldrenämnden april 2006
Äldrenämndens resultat efter fyra månader visar – 4,6 Mkr. Verksamheten
beräknas uppvisa ett underskott med ca – 13,0 mkr för år 2006. Prognostiserad
avvikelse förklaras huvudsakligen av fortsatt ökning av hemtjänstvolymen och
stora kostnader för hemsjukvård. Höga kostnader för betalningsansvar har
försämrat prognosen jämfört med föregående period. Bakom prognosen finns
också befarade avvikelser för avgifter och externa intäkter.
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat
svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett
observandum i fråga om ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen 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 – 11,0 Mkr och – 15,0 Mkr, vilket innebär ett spann på mindre
än 1 % av äldreförvaltningens totala kommunbidrag.
Framförallt redovisas osäkerheten beträffande kostnaderna för betalningsansvar
för utskrivningsklara vid sjukhuset. För närvarande är 17 äldre kvar och väntar på
plats vid korttidsvård.
Personaluppföljning per den 30/4 redovisas.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

31 maj 2006

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

5

Dnr

§ 52
Yttrande angående motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående
samordning av demensvården och förbättringar för de drabbade
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt äldrenämnden att
utveckla och förbättra möjligheterna för demensvården där anhörigas behov
beaktas, att öka samverkan än mer mellan kommunen och landstinget vad gäller
demensvården.
Av upprättad redovisning framgår att äldrenämnden sedan flera år ägnar demensvården mycket stor uppmärksamhet. Äldreförvaltningen har i uppdrag att utveckla
vården både i samarbete med landstinget, frivilligorganisationer och anhöriga/
närstående.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta
att tillstyrka motionen.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

31 maj 2006

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

6

Dnr 2006.0129.730

§ 53
Förslag till svar på motion Äldreomsorgen Direkt
Rubricerade motion är överlämnad till äldrenämnden för beredning och svar till
kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2006.
I motionen framförs behov av en enkel, lättillgänglig direktkontakt till äldreomsorgen. Genom ett telefonnummer ska alla kommuninvånare kunna få besked
om; hur man når olika instanser, utbud av hjälp, rätt till hjälp, avgifter, hur
synpunkter och klagomål lämnas, intresseföreningar m m. I motionen framförs att
god tillgänglighet och information är av vikt för att människor ska känna trygghet.
Äldreförvaltningen har upprättat ett svar på motionen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta
att med hänvisning till vad som redovisas i upprättad skrivelse och
äldreförvaltningens planerade åtgärder anse motionen besvarad.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

31 maj 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

7

Dnr

§ 54
Översyn kost och nutrition inom äldreomsorgen i Karlskrona
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson informerar om det arbete som
föregåtts av upprättandet av en kvalitetshandbok för kost och nutrition inom
äldreförvaltningen i Karlskrona kommun.
Ärenden har tidigare behandlats av arbetsutskottet 2006-04-12. Efter
äldrenämndens återremiss av ärendet har 3:e att-satsen ändrats.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslaget till mål för kosten,
att godkänna förslaget till handlingsplan för kost och nutrition,
att uppdra åt äldreförvaltningen att i december 2006 redovisa förslag om
genomförandet med konsekvensbeskrivning av ändrad måltidsordning, samt
att i samband med budget 2007 behandla förslag om servering av dessert.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

31 maj 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

8

Dnr

§ 55
Förslag till tillämpning av friskvårdspolicy inom Äldreförvaltningens
verksamheter
I oktober 2005 tog kommunfullmäktige beslut avseende friskvårdspolicy.
Äldreförvaltningen har därefter berett frågan om hur policyn kan tillämpas då
förutsättningarna ser olika ut i verksamheterna.
Med anledning av ovanstående föreslås följande tillämpning:
1. Att snarast erbjuda en friskvårdstimme i veckan till de personalkategorier som
uppfyller förutsättningen för att så kan ske inom respektive verksamhets
ekonomiska ram.
2. Till anställd i äldreförvaltningen som ej kan nyttja friskvårdstimmen kan,
inom ramen för skattelagstiftningen, ett ekonomisk stöd till träningskort eller
liknande utbetalas. För innehavare år 2006 fastställs stöder till ett engångsbelopp motsvarande 250 kronor avseende hälsofrämjande aktivitet utövad på
fritid mot uppvisade av kvitto.
Förväntad ekonomisk konsekvens:
Första punkten hanteras inom given ekonomisk ram.
Andra punkten bedöms kosta cirka 100 000 kronor och hanteras genom ombudgetering inom befintlig ram.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna ovanstående tillämpning av friskvårdspolicyn.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

31 maj 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare
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§ 56
Åtgärder korttidsvård – reservplatser
Sedan ett halvt år har trycket på kommunens korttidsvård varit stort och kön till
särskilt boende har ökat. Det är för närvarande 30 personer som väntat 3 månader
eller mera.
Under vintern och våren har också antalet utskrivningsklara på Blekingesjukhuset
varit onormalt stort. Tidigare år har antalet minskat under våren – så är det inte i
år.
Situationen har försvårats av att Rosengården haft stängt p g a flytten under 3
veckor. Även om en del tillfälliga platser inrättats, så har det saknats ca 10 platser.
Riksdagen kommer sannolikt besluta om att ändra socialtjänstlagen så att
kommunen måste verkställa gynnande beslut om insatser inom 3 månader. Därvid
blir det sannolikt problem att klara behovet av särskilt boende.
Med hänsyn till ovanstående brist på korttidsplatser och platser i särskilt boende
föreslår äldreförvaltningen att de 12 lägenheter som finns i B-huset Stiftelsen
Hemmet ej hyrs ut förrän behovet av att ianspråkta dem som korttidsvård och/eller
särskilt boende hinner prövas. Dessa lägenheter skulle bl a kunna utgöra en viktig
reserv av boendeplatser.
Äldreförvaltningen tappar hyresintäkter mellan 3 017 och 3 302 kronor/månad
och lägenhet. Detta är dock en mycket låg kostnad i förhållande till möjligheterna
att minska betalningsansvaret och/eller minska kön till särskilt boende.
Vidare överväger förvaltningen viss översyn av riktlinjer för korttidsvård.
Förvaltningen återkommer i denna fråga.
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om den handlingsplan som upprättats
för minskning av utskrivningsklara vid Blekingesjukhuset (BLS) och minska kön
till särskilt boende.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att delegera till äldrenämndens AU att fatta beslut om start av platser i särskilt
boende i B-huset, Stiftelsen hemmet, samt
att godkänna handlingsplanen i övrigt.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Diariet

31 maj 2006

Kf
Ledn gr
Utredare

§ 57
Årsredovisningar 2005 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 avkastning från föregående år samt 25 000 kronor ur kapitalet delas ut
årligen till äldreboendena på Trossö för angenäma avbrott i tillvaron för de
boende.
Revisionsgranskning är utförd av auktoriserade revisorer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättade årsredovisningar
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________
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Ledn gr
Utredare
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§ 58
Investeringstillstånd för storköksutrustning
För investeringar överstigande 500 000 kronor, erfordras investeringstillstånd från
kommunstyrelsen, därför föreslås äldrenämnden begära investeringstillstånd för
följande investering.
Utifrån en underhållsplan byts storköksutrustningen på äldreförvaltningens kök ut.
Efter genomförd upphandling av den utrustning som behöver bytas kan man
konstatera att årets investering kommer att uppgå till ca 950 000 kronor.
Investeringsmedel för storköksutrustning motsvarande 760 000 kronor finns
avsatta i äldrenämndens investeringsbudget. Resterande 190 000 kronor föreslås
omfördelas från övriga budgeterade investeringar inom äldrenämndens investeringsbudget.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
att investeringstillstånd meddelas inom ramen 950 000 kronor för investering i
storköksutrustning.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

31 maj 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

Dnr

§ 59
Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson rapporterar om kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen juli – december 2005.
Ett dokument har upprättats om pågående kvalitetsarbete beträffande:
•
•
•
•
•

Lex Sarah anmälan 2005-07-01—12-31.
Lex Maria anmälan 2005-07-01—12-31.
Klagomål och Synpunkter 2005-07-01—12-31.
Avvikelserapportering år 2005.
Redovisning av avgiftshanteringens kvalitetskontroll år 2005.

Diagram med jämförelsetal kvartal 3 och 4 år 2002, 2003, 2004 och 2005
avseende läkemedelshantering, omvårdnad/incidenter och fall har översänts till
nämndens ledamöter.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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§ 60
Information om hemförsäkring för vårdtagare inom äldreförvaltningens
särskilda boenden
Vid äldrenämndens sammanträde den 1 mars 2006, § 27, ställdes frågan om
vårdtagares hemförsäkring vid äldreförvaltningens särskilda boenden. Frågan har
även tagits upp i verksamheten och av anhöriga.
Äldreförvaltningen har kontaktat Karlskrona kommuns försäkringsmäklare, Willis
AB, för att främst få en del frågor belysta. Willys har gett vägledning för fortsatt
agerande.
Äldreförvaltningen avser att agera enligt följande:
• Samtliga vårdtagare i samtliga särskilda boenden uppmanas att teckna egen
hemförsäkring.
• Varje vårdtagare uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för att klargöra
vilka aktsamhetskrav vid inbrott som gäller för den aktuella hemförsäkringen
och förutsättningarna för tilläggsförsäkring.
• Principerna för avgifterna vid de tidigare sjukhemmen skall ses över så att de
är anpassade till att den enskilde tecknar egen hemförsäkring.
Äldreförvaltningen återkommer till äldrenämnden med förslag om ändring av
tillämpningsanvis-ningar till omsorgstaxa.
• Kommunens subsidiära hemförsäkring nyttjas i det fall behov uppkommer och
den enskilde saknar egen hemförsäkring.
Äldreförvaltningen kommer att träffa Karlskrona kommuns försäkringsmäklare
för att klargöra en del frågor och senare återkomma med besked till nämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

31 maj 2006

Diariet
Mynd kont

14

Dnr 2004.0151.739

§ 61
Antal sökande till särskilt boende april 2006, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i april 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i april 66
personer, 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är i
april 30 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___________________

31 maj 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare
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Dnr 2006.0152.108

§ 62
Förslag till yttrande över anmälan om diskriminering på grund av
funktionshinder
En personal har anmält äldreförvaltningen till handikappombudsmannen (HO) för
diskriminering p g a funktionshinder. HO har begärt yttrande till senast 25 maj
2006, som senare förlängts till 31 maj 2006.
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna äldreförvaltningens förslag till yttrande över anmälan om
diskriminering p g a funktionshinder.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Mikael Lejdeby (fp) deltar på grund av jäv ej i behandlingen av ärendet.
Lena Hjorth (fp) går in som ersättare.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
___________________

31 maj 2006

§ 63
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-05-17.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret april 2006.
c) detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby.
d) ansökan om överflyttning av ärende enl 16 kap 1 § SoL.
e) ansökan om bistånd jml 4 kap 2 § och 3 kap 6 § socialtjänstlagen i form
av ledsagarservice upp till 30 tim per månad förutom tidigare beviljade
18 timmar per månad.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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31 maj 2006

§ 64
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 48 Befolkningsprognos 2006 – 2015.
Kommunstyrelsen
§ 70 Taxor för kommunarkivets tjänster.
§ 71 Revidering av kommunstyrelsens delegationsförteckning.
Kommunfullmäktige
§ 53 Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006.
§ 60 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 mars 2006.
§ 70 Svar på motion om att adoptera en äldre.
Äldreförvaltningen
Avtal angående offert (utvärdering av projektet Kompetensstegen, 2006-04-08).
Hässleholms kommun
§ 6 Överflyttning av ärende till Hässleholm kommun, PN 540322.
Regeringsrättens underrättelse
Mål nr 4326-03.
Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut 06-05-18
Dnr 701-499-06.
Protokoll/Minnesanteckningar
Minnesanteckningar angående Kompetensstegen 2006-04-19.
Kommunala pensionärsrådets AU 2006-04-13.
Förtroendenämnden 2006-04-27.
Kv Hemmet 25, Karlskrona, byggmöte 2006-04-20.
___________________
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31 maj 2006

§ 65
Frågor
Svar lämnas på frågor ställda vid äldrenämndens möte den 26 april 2006.
Gym
Mia Eriksdotter informerar äldrenämnden om vilka gym som finns. Mia
Eriksdotter arbetar med förvaltningens friskvård och rehabilitering.
Rödeby hemtjänst
Karlskrona kommuns lokalsamordnare kommer att medverka och redogöra för
lokalfrågan i Rödeby vid äldrenämndens kommande sammanträde.
Sekretess
Nämndssekreterare Kerstin Nilsson har kontaktat kommunjuristen i frågan och
fått besked att förvaltningens hantering av sekretessbelagda handlingar är
tillfyllest.
___________________
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28 juni 2006

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 28 juni 2006
§ 66

Information om översyn av äldreförvaltningens organisation

§ 67

Budgetuppföljning 2006-05-31 med prognos

§ 68

Förslag till svar på motion om boendegaranti

§ 69

Förslag till gemensam värdegrund för äldreomsorgen

§ 70

Förslag till detaljplan för Jämjö 6:1 m fl

§ 71

Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 5.10 m fl

§ 72

Information om handlingsplan för ökad tillgänglighet för funktionshindrade

§ 73

Förslag till ansökan om statsbidrag för att utveckla anhörigstödet i Karlskrona kommun
2006 – 2007

§ 74

Antal sökande till särskilt boende maj 2006, samt fördelade resurser

§ 75

Fyllnadsval

§ 76

Information om förslag till yttrande till länsstyrelsen över enskilt ärende

§ 77

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 – 2009

§ 78

Delegeringsbeslut

§ 79

MEDDELANDEN

§ 80

Frågor

___________________
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28 juni 2006

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 28 juni 2006, kl 14.00 – 16.45
Beslutande
ordförande
Peter Johansson (s)
1:e vice ordf
Annelie Svensson (s) kl 14.00 – 16.30 §§ 66 – 77
2:e vice ordf
Jan-Åke Nordin (m)
ledamöter
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Siv Brorsson (s) kl 14.00 – 16.00 §§ 66 – 76
Siv Holmberg (s)
Inge Elmström (s)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00 – 16.45
Lennart Johannisson (m) tjg ers kl 14.00 – 16.45
Karl-Erik Olsson (s) tjg ers kl 16.00 – 16.45 §§ 77 - 80
Hampus Engqvist (s) tjg ers kl 16.30 – 16.45 §§ 78 – 80
Övriga närvarande ersättare
Karl-Erik Olsson (s) kl 14.00 – 16.00
Hampus Engqvist (s) kl 14.00 – 16.30
Jonas Nilsson (s)
Alf Öien (s)
Lena Hjort (fp)
Kenneth Mattsson (fp)
Veste Brynestam (c)
tjänstemän
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Fredrik Svensson
Magnus Gruvberger, planerings- och utredningssekreterare
Marika Persson, äldrekonsulent
webb-administratör Marie-Louise Bescher
sekreterare
Kerstin Nilsson
Utses att justera
Annelie Svensson
Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Peter Johansson

Justerare

___________________________________________________
Annelie Svensson §§ 66 – 77 Jan-Åke Nordin §§ 78 – 80

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

Paragraf: 66 – 80

juli 2006,

2

28 juni 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

3

Dnr

§ 66
Information om översyn av äldreförvaltningens organisation
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om den utredning som gjorts ang
översyn av äldreförvaltningens lednings- och stabsorganisation. Utredare har varit
Ingrid Augustinsson-Swennergren och Kjell Kjellgren vid kommunledningsförvaltningen.
I äldrenämndens direktiv för översynen anges följande syften:
• minska sårbarheten i nuvarande lednings- och stabsorganisation
• se över den geografiska distriktsindelningen för att få jämnare volymer
• förbereda för eventuellt övertagande av hemsjukvården
• föreslå åtgärder för att stärka och effektivisera ledningen av verksamhet och
utveckla stödet till verksamhet och politisk ledning.
I direktiven framgår vidare de punkter som närmare ska behandlas och den
tilltänkta organisationen av utredningsarbetet. Analysen och utarbetandet av
åtgärder ska tas fram med stor delaktighet. Därför har olika aktiviteter som
exempelvis intervjuer, enkäter, fokusgrupper och hearing genomförts.
Utredarnas förslag till åtgärder om 14 punkter som överlämnats till äldrenämnden
presenteras.
Ordförande Peter Johansson tackar för ett bra arbete och konstaterar att beslut om
åtgärder kommer att tas först när den nye förvaltningschefen tillträtt.
Äldrenämnden beslutade
att ta informationen till dagens protokoll, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till plan för fortsatt
hantering av översynen utifrån utredarnas analys och åtgärdsförslag.
___________________

28 juni 2006

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

4

Dnr 2006.0141.042

§ 67
Budgetuppföljning 2006-05-31 med prognos
Äldrenämndens resultat efter fem månader visar – 8,1 Mkr. Verksamheten
beräknas uppvisa ett underskott med ca – 16,5 mkr för år 2006. Prognostiserad
avvikelse förklaras huvudsakligen av fortsatt ökning av hemtjänstvolymen och
stora kostnader för hemsjukvård. Höga kostnader för betalningsansvar har orsakat
en försämrad prognos jämfört med föregående period. Bakom prognosen finns
också befarade avvikelser för avgifter och externa intäkter.
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat
svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga om ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen 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 – 14,5 Mkr och – 18,5 Mkr, vilket innebär ett spann på mindre än
1 % av äldreförvaltningens totala kommunbidrag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

28 juni 2006

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare
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Dnr 2006.0001.293

§ 68
Förslag till svar på motion om boendegaranti
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-11-23—24 väckte Jan Johansson
(kd) motion om boendegaranti för äldre. I motionen föreslås att
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att gemenskapsboenden skapas i
Karlskrona kommun
• Karlskrona kommun arbetar för att senast 2008 införa en boendegaranti för alla
som fyllt 85 år.
Motionen är överlämnad till äldrenämnden för beredning av svar till kommunstyrelsen. Äldreförvaltningen har under beredningen haft muntligt samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Den demografiska situationen är att det kommer att behövas såväl ett ökat antal
platser i särskilda boendeformer, som en anpassning av bostadsbeståndet i övrigt,
för att svara mot kommande behov vad avser god tillgänglighet och förutsättningar att uppleva trygghet och social gemenskap.
Äldreförvaltningen ser det inte som rimligt att lämna en garanti till samtliga
personer över 85 år om plats i särskilt boende eller i vad som i motionen benämns
gemenskapsboende. Konsekvenserna av en sådan garanti är på kort sikt för stor.
Äldreförvaltningen ser också en risk att felaktiga prioriteringar skulle kunna
komma att ske. Detta t ex genom att en person erbjuds gemenskapsboende istället
för särskilt boende eller att prioritering sker efter ålder istället för faktiskt behov.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen vad avser införande av en boendegaranti för alla som fyllt 85
år, samt
att i övrigt anse motionen besvarad med hänvisning till vad som redovisats i
upprättad skrivelse.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

28 juni 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare
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Dnr

§ 69
Förslag till gemensam värdegrund för äldreomsorgen
Biståndshandläggare Kristina Horn informerade AU om att arbetet med en
gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Karlskrona kommun påbörjades i
samband med att Dieter Hoffman, sjukhuspräst från Malmö, föreläste under
rubriken Gemensam värdegrund för äldreomsorgen.
En arbetsgrupp bildades efter föreläsningen med tre representanter från undersköterskor/vårdbiträden, en representant från områdescheferna, en representant
från myndighetskontoret, två representanter från konsultteamet, en representant
från personal, en representant från kvalitetsgruppen, projektledaren för kompetensstegen, samt distriktschef Ann-Charlotte Nedfors som blockansvarig,
sammanlagt elva personer.
Ett förslag till gemensam värdegrund har arbetats fram med utgångspunkt bl a
från resultatet av grupparbetet på seminariedagen. Förslaget har förankrats i äldrenämndens arbetsgrupp för framtidsprogrammet, KPR och ledningsgruppen.
Synpunkter från dessa forum har arbetats in i förslaget.
I september kommer all personal att få delta i en halvdagarsföreläsning
Gemensam värdegrund för äldreomsorgen med Dieter Hoffman. Under hösten
kommer utbildning att genomföras för samtliga arbetsledare och
värdegrundsombud, för att värdegrundsarbetet ska bli väl förankrat i samtliga
verksamheter.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till gemensam värdegrund för äldreomsorgen.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

28 juni 2006

Diariet
Samh byggn förv
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Dnr 2006.0050.214

§ 70
Förslag till detaljplan för Jämjö 6:1 m fl
Förslag till detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl fastigheter är utställt för granskning t o m 16 juni. Planområdet är beläget i västra delen av Jämjö, norr om E 22,
ca 200 m väst/nordväst Jämjö kyrka.
Detaljplanen syftar till att skapa ett seniorboende med 24 friliggande hus i två
storlekar som ska förvaltas av en bostadsrättsförening. Inom området ska även
gemensamma ytor, samlingslokal, miljöhus, gästparkeringar anordnas.
Bebyggelsen får uppföras till en våning, där högsta byggnadshöjden är 3,5 meter.
Härutöver får vind inredas. Planbeskrivningen anger att eftersom bebyggelsen
riktar sig till äldre personer som ska kunna bo kvar i sin bostad även om
funktionsnedsättning tillstöter ska kök, toalett och dusch samt sov- och
vardagsrum finnas på bottenvåningen.
Området utgörs i huvudsak av plan mark. Avståndet till Jämjö centrum och dess
service är ca 400 m. Banvallen som nyttjas som gång- och cykelväg till centrum
föreslås asfalteras och förses med belysning. Kollektivtrafik med hög turtäthet
trafikerar E 22 ca 200 m söder om planområdet. Busshållplats och gångbana till
denna kommer enligt planförslaget att förbättras.
Äldrenämnden har genom beslut 2006-03-29, § 29, lämnat synpunkter i
samrådsskedet.
Äldreförvaltningen har inga ytterligare synpunkter men ser det som mycket viktigt
att den goda tillgänglighet som planförslaget anger, även står i fokus under
utbyggnaden av området. Detta såväl vad gäller utformningen inom planområdet,
bostadslösningarna som anslutningarna mellan planområdet och kringliggande
målpunkter som Jämjö centrum och busshållplats.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för Jämjö 6:1 m fl i enlighet med
upprättat förslag.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

28 juni 2006
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Dnr 2006.0026.214

§ 71
Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 5.10 m fl
Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand) är översänt
för samråd. Planområdet är beläget utmed Sunnavägens tidigare sträckning,
mellan nuvarande Sunnavägen och Sunna kanals utlopp.
Syftet m ed detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett centralt och
attraktivt läge. Planen föreslår en byggnation med flerbostadshus i två våningar
om totalt 36 lägenheter som ska förvaltas av en bostadsrättsförening. Den
föreslagna bebyggelsen är av en typ enligt Skanskas Bo-Klok-koncept, med sex
hus i vinkel och med sex lägenheter i varje hus.
Äldrenämnden lämnade genom beslut 2006-03-01, § 14, synpunkter över
programmet för området. Äldrenämnden framförde då följande
• mycket viktigt att bostäder med god tillgänglighet skapas
• önskvärt med ett varierat utbud av bostäder
• allmänt positivt att området nyttjas på ett bättre sätt
• önskvärt att en helhetsbild för utredningsområdet utarbetas parallellt med att
detaljplaner nu tas fram.
Av samrådsredogörelsen och planhandlingarna framgår att endast lägenheter på
bottenvåningarna avses att vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Äldreförvaltningen ser det som mycket viktigt att de bostäder som nu
skapas utformas så att de blir tillgängliga för personer med olika slag av funktionshinder. Med tanke på den långsiktiga utvecklingen med en ökande andel
äldre i befolkningen är det mycket angeläget att öka användbarheten i bostadsbeståndet. Behovet av bostadsbyte eller omfattande bostadsanpassningar p g a
tillkommande funktionshinder bör i störta möjliga utsträckning skjutas framåt i
tiden. Ställningstagandet att byta bostad ska grunda sig på den enskildes vilja och
inte styras av otillräcklig tillgänglighet till bostaden. Äldreförvaltningens
uppfattning är att flerbostadshus bör byggas i tre våningar och förses med hiss
eller att tillgängligheten till de övre våningsplanen löses på annat sätt.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge synpunkter på planförslaget för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand
i enlighet med upprättat förslag.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

28 juni 2006
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§ 72
Information om handlingsplan för ökad tillgänglighet för funktionshindrade
Distriktschef Eva Herbertsson informerade AU om det förslag till revidering av
handlingsplan för ökad tillgänglighet för funktionshindrade som tagits fram.
Genom att få en samlad kunskap inom handikappnämnden och handikappförvaltningen ska kommunen verka för en ökad fokusering på funktionshindrades
situation och villkor.
Förvaltningen kommer att beakta inkomna synpunkter i det fortsatta arbetet.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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Dnr 2006.0035.776

§ 73
Förslag till ansökan om statsbidrag för att utveckla anhörigstödet i
Karlskrona kommun 2006 – 2007
Äldrekonsulent Marika Persson informerar om den ansökan om statsbidrag för att
utveckla anhörigstödet som förvaltningen upprättat till länsstyrelsen.
Ansökan åtföljs av en ekonomisk kalkyl.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna ansökan om medel för utveckling av anhörigstödet enligt upprättat
dokument.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

28 juni 2006

Diariet
Mynd kont

Dnr 2004.0151.739

§ 74
Antal sökande till särskilt boende maj 2006, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i maj 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i april 80
personer, 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är i
maj 37 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___________________
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§ 75
Fyllnadsval
Följande fyllnadsval ska göras:
Ersättare AU (efter Sylva Lilja)
Förslag: Günter Dessin
Äldrenämnden beslutar
att utse Günter Dessin som ersättare i äldrenämndens AU.
___________________
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28 juni 2006

Diariet
Lst
Ledn gr
Utredare

Dnr 2006.0024.779

§ 76
Förslag till svar till Länsstyrelsen, Blekinge län, med anledning av
länsstyrelsens beslut i enskilt ärende
Planerings- och utredningssekreterare Magnus Gruvberger informerar om ett
enskilt ärende som Länsstyrelsen begärt redogörelse i.
Förvaltningen har upprättat ett förslag på svar i ärendet.
Äldrenämnden har genom tidigare beslut, 2006-04-26 § 45, lämnat yttrande i
ärendet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till svar till Länsstyrelsen, Blekinge län, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________
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§ 77
Information om förslag till budget 2007 och plan för 2008 – 2009
Förvaltningschef Lars Larsson delar ut och går, tillsammans med ekonomichef
Fredrik Svensson, igenom ett utkast till budget för 2007 som tagits fram av
förvaltningen.
Materialet kommer efterhand att kompletteras och bearbetas ytterligare.
Kompletteringarna kommer att sändas ut till nämndens ledamöter.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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28 juni 2006

§ 78
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-06-15.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2006.
c) yttrande över förslag till detaljplan för Södra Backe på Verkö.
d) ansökan om bistånd enl 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av tillfällig
ledsagning vid semestervistelse.
e) ansökan om bistånd enl 4 kap 2 § och 3 kap 6 § socialtjänstlagen i form av
avlösarservice utöver tidigare beviljade 18 timmar i månaden.
f) beslut om föreningsbidrag.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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28 juni 2006

16

§ 79
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 129 Uppföljning av Volontärbyrån.
§ 138 Kommunala val.
Kommunfullmäktige
§ 77 Kommunala val.
§ 80 Revisionsberättelse år 2005 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
§ 81 Årsredovisning år 2005 för Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen i Skåne län
Underrättelse 06-05-31 703-25097-06.
Blekinge FoU-nytt.
Protokoll/Minnesanteckningar
Styrelsen för Blekinge FoU-enhet.
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-04-18.
Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Kompetensstegen 2006-05-18.
Brev
ABF Karlskrona.
Gemensamt för primärvården i Blekinge.
___________________

28 juni 2006

§ 80
Frågor
Semestervikarier
Ingela Abramsson frågar om förvaltningen lyckats få semestervikarier fullt ut.
Förvaltningschef Lars Larsson svarar att många semestervikarier återkommer år
efter år och att det på ledningsgruppen inte framkommit några problem.
___________________
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30 augusti 2006

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 30 augusti 2006
§ 81

Plan för fortsatt arbete med organisationsutredningen

§ 82

Sammanträdestider 2007

§ 83

Budgetuppföljning 2006-07-31 med prognos

§ 84

Förslag till budget 2007 och plan 2008-2009

§ 85

Förslag till ändringar av tillämpningsbestämmelserna för avgifter inom äldreomsorgen

§ 86

Förslag till tilläggsansökan, kompetensstegen block 7

§ 87

Delegera beslut till AU ang statsbidragsansökan om medel till de svårast sjuka

§ 88

Förslag till motion om vård i livets slutskede

§ 89

Sökande till särskilt boende juni – juli 2006

§ 90

Granskning av kostnadseffektivitet i vården

§ 91

Delegeringsbeslut

§ 92

MEDDELANDEN

§ 93

Frågor

___________________

1

30 augusti 2006

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 30 augusti 2006, kl 14.00 – 17.00
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)
Inge Elmström (s)
Camilla Brunsberg (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00 – 17.00
Övriga närvarande ersättare
Karl-Erik Olsson (s)
Hampus Engqvist (s) kl 14.00 – 16.45
Jonas Nilsson (s)
Alf Öien (s)
Ann-Marie Branje (m)
Lena Hjort (fp
Kenneth Mattsson (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
Weste Brynestam (c)
Günter Dessin (v)
tjänstemän
förvaltningschef Lars Larsson
ekonom Fredrik Svensson
myndighetschef C Thörnqvist
biståndshandl A Tronje
it-samordn I-L Håkansson
webb-adm M-L Bescher
sekreterare
Kerstin Nilsson
Utses att justera

Jan-Åke Nordin

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Peter Johansson

Justerare

___________________
Jan-Åke Nordin

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

Paragraf: 81 – 93

september 2006,

2
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§ 81
Plan för fortsatt arbete med organisationsutredningen
Äldreförvaltningen fick i uppdrag av äldrenämnden 2006-06-28 att återkomma
med förslag till plan för fortsatt hantering av översynen utifrån utredarnas analys
och åtgärdsförslag.
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om den tids- och handlingsplan som
framtagits för det fortsatta arbetet med översynen av äldreförvaltningens ledningsoch stabsorganisation.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna tids- och handlingsplanen.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

30 augusti 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

Dnr

§ 82
Sammanträdestider 2007
Äldreförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden
år 2007.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2007.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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30 augusti 2006
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Ledn gr
Utredare
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§ 83
Budgetuppföljning 2006-07-31 med prognos
Äldrenämndens resultat efter sju månader visar – 4,9 Mkr. Verksamheten
beräknas uppvisa ett underskott med ca – 6,5 Mkr för år 2006. Prognostiserad
avvikelse förklaras av höga kostnader för betalningsansvar och befarad
budgetavvikelse för intäkter.
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat
svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga om ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen 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 –4,5 Mkr och –8,5 Mkr, vilket innebär ett spann på mindre än
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
___________________
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§ 84
Förslag till budget 2007 och plan 2008-2009
Äldrenämnden har för åren 2003-2005 fått 35 Mkr i utökad ram för sin
verksamhet. Därtill kommer utökad ram med 10 Mkr fr o m 2006 som beslutades
av kommunfullmäktige i juni 2006. Av tillförda medel avsåg 7 Mkr kompensation
för maxtaxa och kompetensstegen. Trots utökad ram har äldrenämnden svårighet
att leva upp till de mål och krav på verksamhet som kommunfullmäktige
beslutade om i budget 06 och de ökade kraven som riksdagen och regeringen
beslutat om utifrån en Nationell utvecklingsplan.
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2006 ställt krav på att antalet platser i
form av särskilt boende ej får minska och att kvaliteten på verksamheten ej får
sänkas.
Därtill har kommunfullmäktige antagit mål och ambitioner i form av personalprogram, friskvårdsprogram m m vilka inte går att genomföra i full skala inom
befintliga ramar.
Det är äldreförvaltningens bedömning att det inte går att klara nuvarande
kvalitetsmål, personalförsörjning samt kraven pga ändrad lagstiftning utan viss
utökning av budgetramen fr o m 2007. Alternativet är att planera för lägre kvalitet
och svårighet att klara lagstiftningen. Äldrenämnden har enligt gällande
reglemente skyldighet planera för att klara gällande lagstiftning och hålla
kommunfullmäktige underrättad om behovet av förändringar.
Ekonom Fredrik Svensson föredrar nyckeltalen och komplettering av teknisk art.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslaget till grundbudget och tilläggsförslag för 2007,
att godkänna förslaget till plan för åren 2008-2009,
att tidigare föreslagen avgiftshöjning avseende larm och matdistribution återtas,
samt
Äldrenämnden beslutar vidare för egen del
att godkänna föreslagna justeringar av avgifter för måltider,
att äldrenämnden delegerar till arbetsutskottet att ta beslut om nyckeltal inför
budget 2007, samt
att förvaltningen tillåts göra tekniska justeringar av budgetmaterialet fram till
inlämningsdatum.
forts.

§ 84 (forts)
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Förslag till budget 2007 och plan 2008-2009
Ordföranden Peter Johansson yrkar bifall till förvaltningens och arbetsutskottets
förslag.
Jan-Åke Nordin överlämnar budgetförslag 2007 samt plan för åren 2008 och 2009
från äldrenämndens Allians i Karlskrona med 24 att-satser.
Bilaga 2
Ordföranden ställer proposition på äldreförvaltningens och arbetsutskottets förslag,
attsats 1 och 2, mot Alliansens samlade förslag och finner att äldrenämnden beslutat
enligt äldreförvaltningens och arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder äldreförvaltningens och arbetsutskottets förslag röstar JA. Den som biträder
Alliansens förslag röstar NEJ.
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 9 JA-röster och 6 NEJ-röster.
JA röstade Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson, Siv Holmberg,
Inge Elmström, Bengt Lindskog, Christer Göstasson, Annelie Svensson,
Peter Johansson.
NEJ röstade Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson,
Ingela Abramsson, Jan-Åke Nordin.
Äldrenämnden har således beslutat
att godkänna förslaget till grundbudget och tilläggsförslag för 2007,
att godkänna förslaget till plan för åren 2008-2009,
att tidigare föreslagen avgiftshöjning avseende larm och matdistribution återtas,
samt
Äldrenämnden beslutar vidare för egen del
att godkänna föreslagna justeringar av avgifter för måltider,
att äldrenämnden delegerar till arbetsutskottet att ta beslut om nyckeltal inför
budget 2007, samt
att förvaltningen tillåts göra tekniska justeringar av budgetmaterialet fram till
inlämningsdatum.
Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela
Abramsson och Jan-Åke Nordin reserverar sig till förmån för eget förslag.

30 augusti 2006
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§ 85
Förslag till ändringar av tillämpningsanvisningar för avgifter inom
äldreomsorgen
Äldrenämnden uppdrog i september åt äldreförvaltningen att se över och om
möjligt förenkla tillämpningsanvisningar för avgifter.
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag på en del förändringar.
Arbetsutskottets ledamöter har en del frågor som framförts till äldreförvaltningen.
IT-samordnare Inga-Lill Håkansson informerar om de förslag till förändringar
som framtagits.
Äldrenämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare utredning varvid nuvarande regler för
jämkning vid dubbelt boende skall kvarstå oförändrade.
___________________
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Dnr 2004.0441.027

§ 86
Förslag till tilläggsansökan Kompetensstegen, bock 7, Psykiatriutbildning för
all vård- och omsorgspersonal
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om den tilläggsansökan avseende
Kompetensstegens block 7, Psykiatriutbildning för all vård- och omsorgspersonal.
Karlskrona kommun har möjlighet att ansöka om ytterligare medel inom ramen
för Kompetensstegen. Ansökan skall lämnas in senast 2006-08-31.
Äldreförvaltningen har därför utarbetat förslag till komplettering av
Kompetensstegen. Det område som prioriteras är block 7, Psykiatriutbildning.
Målet är att all vård- och omsorgspersonal tillägnar sig kunskap om äldres
psykiska ohälsa och om bemötande i olika situationer.
Under förutsättning att regeringen beviljar Karlskrona kommun ansökta medel bör
äldrenämnden uppdra åt äldreförvaltningen att planera in medel i 2007-2008 års
budget för att psykiatriutbildningen för all vård- och omsorgspersonal ska kunna
genomföras enligt ansökan.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förvaltningens tilläggsansökan om statsbidrag om medel för
kompetensutveckling, samt
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att arbeta in Psykiatriutbildning för all vårdoch omsorgspersonal i kommande årsbudget under förutsättning att statsbidrag
beviljas.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Bengt Lindskog (v) yrkar att i huvudansökan A 4:e stycket Strategi för att klara
äldreomsorgen och dess ekonomi andra meningen stryks.
Jan-Åke Nordin (m) yrkar att i huvudansökan A 2:a stycket Särskilda boenden
stryks.
forts.

30 augusti 2006
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§ 86 (forts)
Förslag till tilläggsansökan Kompetensstegen, bock 7, Psykiatriutbildning för
all vård- och omsorgspersonal
Ordföranden ställde proposition på Bengt Lindskogs ändringsyrkande mot
arbetsutskottets förslag och finner att äldrenämnden beslutat enligt Bengt
Lindskogs ändringsyrkande.
Ordföranden ställde proposition på Jan-Åke Nordins ändringsyrkande mot
arbetsutskottets förslag och finner att äldrenämnden beslutat enligt Jan-Åke
Nordins ändringsyrkande.
I övrigt är äldrenämnden överens om arbetsutskottets förslag.
Äldrenämnden har således beslutat
att i huvudansökan A 4:e stycket Strategi för att klara äldreomsorgen och dess
ekonomi andra meningen stryks,
att i huvudansökan A 2:a stycket Särskilda boenden stryks,
att godkänna förvaltningens tilläggsansökan om statsbidrag om medel för
kompetensutveckling,
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att arbeta in Psykiatriutbildning för all vårdoch omsorgspersonal i kommande årsbudget under förutsättning att statsbidrag
beviljas, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
___________________
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§ 87
Delegera beslut till äldrenämndens AU angående statbidragsansökan om
medel till de svårast sjuka.
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om att regeringen har beslutat om
statsbidrag för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre.
Äldreförvaltningen förbereder statsbidragsansökan i samverkan med landstingets
primärvård. Förslaget till ansökan blir klar i början av september.
Ansökningstiden är t o m 2006-09-15.
Inriktningen för ansökan blir rehabilitering, kost/nutrition och förstärkning HSL.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att delegera till äldrenämndens arbetsutskott att godkänna ansökan.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 88
Svar på motion om vård i livets slutskede
Centerpartiet har genom gruppledare Mats Lindbom väckt motionen om Vård i
livets slutskede 2006-03-16.
Motionären yrkar
• Att kommunen ser över avtalet med landstinget angående vården i livets
slutskede.
• Att kommunen inrättar Hospiceverksamhet med tillräckligt med platser för
vård i livets slutskede och att dessa förläggs i närheten av sjukhus eller
vårdcentral, så att läkarkontakt snabbt kan upprättas.
• Att kommunen reserverar s k trygghetsplatser för snabb omvårdnad, i en akut
situation.
Äldreförvaltningen har gjort en sammanfattning som visar
• Att verksamhetsansvariga tar ansvar för att redan fastställda riktlinjer för
palliativ vård i Blekinge blir kända och implementerade till samtliga
professioner i alla berörda verksamheter inom landstinget och kommunen.
• Att sedan hösten år 2005 finns fyra trygghetsplatser för vård i livets slut.
Beläggningen under år 2005 talar i dagsläget inte för behov av ytterligare
platser.
• Att äldreförvaltningen inte ser något behov av en särskild enhet inom
kommunen för palliativ vård utöver den idag befintliga.
• Att äldreförvaltningen ber att få återkomma med en redovisning av pågående
utredning angående palliativa patienter på Blekingesjukhuset.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2004.0151.739

§ 89
Antal sökande till särskilt boende juni-juli 2006, samt fördelade resurser
Kön till särskilt boende i juni-juli 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i juni
56 personer och i juli 53 personer, 3 i juni och 2 i juli är sökande från annan
kommun. De som väntat mer än 3 månader är i juni 23 personer och i juli 16
personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___________________
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§ 90
Granskning av kostnadseffektivitet i vården
Ordföranden i Karlskrona kommuns revisorer Bo Löfgren inleder informationen
om rapporten Granskning av kostnadseffektivitet i vården i Karlskrona kommun.
Thomas Almqvist från revisionsbyrån Ernst & Young ger en kort redogörelse av
rapporten.
Bo Löfgren tog upp ett antal frågor runt rapporten vilka diskuterades.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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§ 91
Delegeringsbeslut
a) arbetsutskottets protokoll 2006-08-16.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni-juli 2006.
c) ansökan om utökad ledsagning med 20 timmar per månad.
d) yttrande över ändring av detaljplaner för Torstäva 5:36 m fl.
e) yttrande över detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl Torskors industriområde.
f) yttrande över detaljplan för Aspö 6:54.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 92
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 101 Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt
sammanställd redovisning, den 30 april 2006.
§ 102 Ombudgetering år 2006 samt direktiv för treårsbudget 2007-2009.
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2006-06-14
Mål nr 327-06
Dom 2006-07-17
Mål nr 397-06
Länsstyrelsen i Blekinge län
Beslut 06-07-10
Dnr 701-499-06
Beslut 06-08-04
Dnr 701-4287-06
Rapport 06-08-17
Dnr 701-00349-2006
Beslut 06-08-18
Dnr 704-4778-06
Meddelandeblad – Socialstyrelsen
Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre.
Parbogaranti – precisering av skälig levnadsnivå i socialtjänstförordningen
(2001:937) avseende särskilda boendeformer för äldre.
Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift
(sanktionsavgift) i socialtjänstlagen.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämnden 2006-06-08.
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp och tillika skyddskommitté
2006-05-23.
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-06-20.
Förhandling enl MBL § 11 angående uppstart av särskilt boende i B-huset,
Stiftelsen Hemmet 2006-06-13.
Minnesanteckningar från KPR:s AU den 17 augusti 2006.
___________________
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§ 93
Information/Frågor
Personalinformation
Förvaltningschef Lars Larsson meddelar att myndighetschef Carina Thörnqvist
utsetts till ny distriktschef i Rödeby/Nättraby. Carina Thörnqvist kommer att
tillträda under september 2006.
Biståndshandläggare Annika Tronje kommer att förordnas som vikarierande
myndighetschef tills rekrytering av ny myndighetschef är klar eller eventuell
förändring av organisationen.
Vitus Elena
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om att det ej var Vitus Elena som
avsågs då media rapporterade om valpropaganda från NSF.
Logotype på äldreförvaltningens leasingbilar
Annelie Svensson (s) ställer frågan om det finns möjlighet att ta bort Karlskrona
kommuns logotype från framförallt nattpatrullens leasingbilar.
Uppdras åt äldreförvaltningen att undersöka möjligheten då det framförallt är en
arbetsmiljö- och integritetsfråga.
Vad ingår i omvårdnaden av de äldre?
Kerstin Johansson (s) ställer frågan vad som ingår i omvårdnaden av de äldre. Det
har framkommit att vissa arbetsuppgifter inte utförs.
Uppdras åt äldreförvaltningen att följa upp och förtydliga uppdraget och därefter
redovisa för äldrenämnden.
Sockiplast till de äldre
Ingela Abramsson (c) frågar om det finns möjlighet att de äldre ska kunna få
sockiplast för att förhindra halkolyckor i särskilt boende.
Uppdras åt MAS Inger Andersson att svara på detta vid nästa redovisning av fallolyckorna.

27 september 2006

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 september 2006
§ 94

Välkomsthälsning.

§ 95

Delårsbokslut och budgetuppföljning för äldrenämnden augusti 2006.

§ 96

Byte av firmatecknare.

§ 97

Planering för nybyggnation av äldreboenden (Jysktomten, Tullgården m fl).

§ 98

Begäran om undantag för användning av grafiska profilen på äldreförvaltningens bilar
som används av hemtjänsten.

§ 99

Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand).

§ 100 Framställan om extra medel för genomförandet av en särskild kostnad per brukare
undersökning inom äldreomsorgen.
§ 101 Förslag till verksamhetsmål för äldrenämnden.
§ 102 Sökande till särskilt boende augusti 2006.
§ 103 Delegeringsbeslut
§ 104 MEDDELANDEN
§ 105 Frågor
___________________
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 27 september 2006, 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)
Siv Holmberg (s)
Inge Elmström (s)
Camilla Brunsberg (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00-15.20
Karl-Erik Olsson (s) tjg ers kl 14.00-15.20
Alf Öien (s) tjg ers kl 14.00-15.20
Weste Brynestam (c) tjg ers kl 14.00-15.20
Övriga närvarande ersättare
Lennart Johannisson (m)
Ann-Marie Branje (m)
Lena Hjort (fp
Kenneth Mattsson (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
tjänstemän
förvaltningschef Per Jonsson
ekonom Fredrik Svensson
vik myndighetschef Annika Tronje
personalchef Susanne Nordin
distriktschef Eva Herbertsson
webb-adm M-L Bescher
sekreterare
Kerstin Nilsson
Utses att justera

Mats Crambé

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Peter Johansson

Justerare

___________________
Mats Crambé

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

Paragraf: 94 – 105

oktober 2006,
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§ 94
Välkomsthälsning
Ordförande Peter Johansson hälsar Per Jonsson, ny chef för äldreförvaltningen,
välkommen.
En presentation görs av äldrenämndens politiker.
___________________
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§ 95
Delårsbokslut och budgetuppföljning äldrenämnden augusti 2006
Äldrenämndens resultat efter åtta månader visar -2,0 Mkr. Resultatet för
motsvarande period föregående år var -6,6 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa
ett underskott med ca -7,0 Mkr för år 2006. Prognostiserad avvikelse förklaras av
höga kostnader för betalningsansvar och befarad budgetavvikelse för intäkter.
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bl a svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga
om ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen väljer att beräkna prognosen
på hundratusentalet när, skall den alltid läsas som ett ungefärligt värde. Detta
innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan -5,0 Mkr och -9,0
Mkr, vilket innebär ett spann mindre än 1 % av äldreförvaltningens totala
kommunbidrag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport för augusti 2006.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Personalchef Susanne Nordin redogör för äldrenämndens personalbokslut per
2:a tertialet.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 96
Byte av firmatecknare
Äldreförvaltningens lista över teckningsberättigade revideras då den nya
förvaltningschefen Per Jonsson tillträder. Dessutom tillkommer Peter Olausson
som vikarierande ekonom på äldreförvaltningen t o m 2007-04-30.
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för
äldreförvaltningens bank- och postgirokonton.
Lill Körling
Fredrik Svensson
Maria Stivén
Peter Olausson
Per Jonsson
Eva Herbertsson

tillsvidare
tillsvidare
tillsvidare
t o m 2007-04-30
tillsvidare
tillsvidare

Äldrenämndens AU 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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§ 97
Planering för nybyggnation av äldreboenden (Jysktomten, Tullgården m fl)
Äldreförvaltningen har tidigare för AU redovisat en förteckning över tänkbara
tomter för byggnation av särskilda boenden, dels för att ersätta servicehuset
Fregatten om detta omvandlas till seniorlägenheter, samt dels för att få nytillskott
för att klara ökade behov och ökade lagstiftningskrav.
Förslaget till budget 2007-2009 innehåller begäran om utökad ram för utbyggnaden respektive ersättningsboenden.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att uppdra åt äldreförvaltningen att tillsammans med Stiftelsen Hemmet planera
för äldreboende omfattande 40 lägenheter på Jysktomten,
att uppdra åt äldreförvaltningen att i samarbete med Karlskronahem och
Landstinget Blekinge planera för särskilt boende på Tullgårdstomten omfattande
ca 40 lägenheter som ersättning för Fregatten,
att uppdra åt äldreförvaltningen att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram förslag till förläggning av ytterligare ett särskilt boende
omfattande ca 40 lägenheter som ersättning för Fregatten,
att ovanstående uppdrag skall redovisas för äldrenämnden med ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser före slutligt ställningstagande,
att uppdra åt äldreförvaltningen att i samarbete med ägaren till Fregatten utarbeta
en plan för omändring av särskilda boendet till seniorboende med hyresrätt och
återkomma till äldrenämnden med tidplan för förändringen kopplad till planerade
ersättningsprojekt ovan, samt
att hemställa hos tekniska nämnden om biträde för att genomföra ovanstående
planerings- och utredningsuppdrag.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 98
Begäran om undantag för användning av grafiska profilen på
äldreförvaltningens bilar som används av hemtjänsten
Hemtjänstens bilar (ca 100 st) är utrustade med kommunens logotype. Avsikten är
naturligtvis att visa allmänheten att detta är kommunala tjänstebilar.
En nackdel med att ha logotypen på bilarna är risken att bli utsatt för hot och
skadegörelse, som hänt för en nattpatrull. En annan risk med synliga tjänstebilar
är att det är lättare att kartlägga var det bor äldre personer, vilket ökar otryggheten
och risken för rån.
Mot detta står värdet av att synliggöra att hemtjänsten utför insatser runt om i
kommunen.
Kommunens informationschef har delegation att besluta om undantag för
användandet av kommunens logotype.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att hemställa om att äldreförvaltningen i områden med hot och risker får göra
undantag tidsbegränsat från användandet av kommunens logotype på
hemtjänstens bilar, samt
att distriktschefen ska vara den som har mandat att avgöra när logotypen ska
borttas och återsättas.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

27 september 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

8

Dnr

§ 99
Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand)
Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand) är utställt för
granskning.
Planområdet är beläget utmed Sunnavägens tidigare sträckning, sydväst om Sunna
kanals utlopp.
Syftet med detaljplanen anges främst vara att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett
centralt och attraktivt läge. Planen föreslår en byggnation med sex flerbostadshus i
två våningar om totalt 36 lägenheter som skall förvaltas av en bostadsrättsförening. Den föreslagna bebyggelsen är av en typ enligt Skanskas Bo-Klokkoncept.
Äldrenämnden har tidigare yttrat sig i planärendet genom beslut 2006-03-01 § 14
samt 2006-06-28 § 71 varvid framförallt vikten av god tillgänglighet till samtliga
bostäder har framförts och motiverats.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge synpunkter på planförslaget för del av Karlskrona 5:10 m fl
(Vämöstrand) i enlighet med ovan.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

27 september 2006

Diariet
Ledngr
Utredare
Ks

9

Dnr

§ 100
Framställan om extra medel för genomförandet av en särskild kostnad per
brukare undersökning inom äldreomsorgen
Med stöd från Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
(SKL) genomförs analyser av kostnad per brukare inom äldreomsorgen i några av
landets kommuner och landsting.
Analyserna som har genomförts innebär att en särskild mall, som SKL har
utvecklat, följs för att jämförelser skall kunna göras mellan kommuner. För
utförandet köps tjänster av ett företag som heter Ensolution.
Landstinget i Blekinge har gjort motsvarande analys för att följa upp strokepatienter inom sjukvården. Om kommunen genomför motsvarande undersökning
uppstår ett stort mervärde ur analys- och informationssynpunkt.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att föreslå äldrenämnden begära 100 000 kr ur Kommunstyrelsens reserv för
oförutsedda behov för genomförandet av en kostnad per brukare undersökning
inom äldreomsorgen.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

27 september 2006

Diariet
Ledn gr
Kf
Utredare

10

Dnr

§ 101
Förslag till verksamhetsmål för äldrenämnden
Enligt lagen om god ekonomisk hushållning skall kommunfullmäktige ta beslut
om nämndsvisa verksamhetsmål. Förvaltningens förslag till verksamhetsmål
bygger på en dialog med kommunledningsförvaltningen och äldreförvaltningens
ledningsgrupp.
I samband med den förändrade sociallagstiftningen om verkställighet av bistånd
som gäller fr o m 2006-07-01 bedöms följande verksamhetsmål som väsentliga att
följa under kommande år
1. Kötid till särskilt boende (Mål: maximalt 3 månader)
2. Andel utförd tid hos vårdtagare av total planerad tid i %
3. Upplevd kvalité inom äldreomsorgen
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslag till verksamhetsmål nummer ett och att påbörja dess
tillämpning, samt
att uppdra åt äldrenämnden att utveckla mätmetod och påbörja begränsad
uppföljning avseende mål nummer två och tre under 2007.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

27 september 2006

Diariet
Mynd kont

11

Dnr

§ 102
Antal sökande till särskilt boende augusti 2006
Kön till särskilt boende i augusti 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i
augusti 57 personer och 2 är sökande från annan kommun. De som väntat mer än
3 månader är 10 personer.
Vik myndighetschef Annika Tronje redovisar den aktuella kö-situationen, samt
tagit fram statistik på varför personer tackar nej till erbjuden plats och på vilka
grunder, vilket även redovisas.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___________________

27 september 2006

§ 103
Delegeringsbeslut
a) arbetsutskottets protokoll 2006-08-28 och 2006-09-13.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2006.
c) överklagan av Länsstyrelsens beslut ang överföring av vårdansvar till annan
kommun.
d) ansökan om statsbidrag till vård av svårast sjuka äldre.
e) fråga och svar till politikerna.
f) angående anmälan om diskriminering på grund av funktionshinder.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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27 september 2006

§ 104
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 142 A Svar till revisorerna med anledning av tidigare granskningar.
§ 144 Investeringstillstånd för storköksutrustning.
Kommunfullmäktige
§ 109 Avsägelse av kommunalt uppdrag.
§ 112 Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun.
§ 120 Program för samarbete mellan kommunerna Karlskrona och Baltijsk för
åren 2006-2010.
§ 127 Svar på motion om samordning av demensvården.
§ 128 Svar på motion om inrättande av Äldreomsorgen Direkt.
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2006-08-21
Mål nr 483-06
Länsstyrelsen i Skåne län
Beslut 06-08-23
Dnr 703-25097-06
Protokoll/Minnesanteckningar
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-08-29.
Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Kompetensstegen
2006-08-23.
Kommunala pensionärsrådet den 28 augusti 2006.
Brev
Synpunkter angående Framtidsprogrammet 2006-2020 från pensionärsorganisationerna.
___________________
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27 september 2006

14

§ 105
Frågor
Matdistribution
Ordföranden Peter Johansson (s) hänvisar till en tidningsartikel där en man glömts
bort i samband med mattiderna.
Distriktschef Eva Herbertsson informerar om vad som skett och vilka åtgärder
som vidtagits för att detta inte ska upprepas.
Utomhusvistelse
Camilla Brunsberg (m) undrar varför utomhusvistelsen är begränsad till
1 tim/vecka och varför timmen inte alltid utnyttjas.
Distriktschef Eva Herbertsson svarade att policyn för den biståndsbedömda
utomhusvistelsen är minst 1 tim/vecka. De boende har möjlighet att vistas ute vid
boendets allmänna utemiljö så mycket som vederbörande önskar.
Vill den boende inte utnyttja sin utomhusvistelse så dokumenteras orsaken.
___________________

25 oktober 2006

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 oktober 2006
§ 106 Budgetuppföljning med prognos per 30/9 2006.
§ 107 Förslag till ställningstagande rörande ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården.
§ 108 Investeringstillstånd för reservkraftsanslutningar till särskilda boenden.
§ 109 Förslag avseende upphörande av avtal om städning samt tvätt- och klädvård inom
hemtjänsten.
§ 110 Förslag till rutin för rapportering till Länsstyrelsen m fl avseende icke verkställda
gynnande beslut SoL 4 kap, 1§.
§ 111 Rapport avseende ej verkställda beslut för bistånd per 2006-09-30.
§ 112 Nyinsatt nämndsammanträde januari 2007, samt ändrat datum decembersammanträdet
2006.
§ 113 Rutin för hand- och fotvård.
§ 114 Sökande till särskilt boende september 2006.
§ 115 Förslag till yttrande till Länsstyrelsen i enskilt ärende.
§ 116 Delegeringsbeslut.
§ 117 MEDDELANDEN.
§ 118 Frågor.
___________________
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25 oktober 2006

Plats och tid
Beslutande

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 25 oktober 2006, kl 14.00 – 15.20
ordförande
Peter Johansson (s)
2:e vice ordf
Jan-Åke Nordin (m)
ledamöter
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Inge Elmström (s)
Camilla Brunsberg (m) kl 14.00 – 14.55
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Karl-Erik Olsson (s) tj ers kl 14.00 – 15.20
Hampus Enqvist (s) tj ers kl 14.00 – 15.20
Jonas Nilsson (s) tj ers kl 14.00 – 15.20
Alf Öien (s) tj ers kl 14.00 – 15.20
Lennart Johannisson (m) tj ers kl 14.55 – 15.20

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Lennart Johannisson (m)
Ann-Marie Branje (m)
Lena Hjort (fp)
Kenneth Mattsson (fp)
Gun-Britt Grant (kd)
Weste Brynestam (c)
förvaltningschef Per Jonsson
ekonom Fredrik Svensson
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
vik myndighetschef Annika Tronje
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Siv Brorsson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Peter Johansson

Justerare

___________________
Siv Brorsson

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

Paragraf: 106 – 118

november 2006,
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25 oktober 2006

Diariet
Ks
Ledngr
Utredare

3

Dnr 2006.0141.042

§ 106
Budgetuppföljning med prognos per 30/9 2006.
Äldrenämndens resultat efter nio månader visar -3,7 Mkr. Resultatet för
motsvarande period föregående år var -7,6 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa
ett negativt resultat om -7,0 Mkr för år 2006. Prognostiserad avvikelse förklaras
av höga kostnader för betalningsansvar och befarad budgetavvikelse för intäkter.
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bl a svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga om
ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen väljer att beräkna prognosen på
hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt värde. Detta
innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan -5,0 Mkr och -9,0
Mkr, vilket innebär ett spann mindre än 1 % av äldreförvaltningens totala
kommunbidrag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande Peter Johansson yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att till
arbetsutskottet ta fram möjliga förslag till politiska beslut för att möta
utvecklingen beträffande betalningsansvaret.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottet ta fram möjliga förslag till
politiska beslut för att möta utvecklingen beträffande betalningsansvaret.
___________________

25 oktober 2006

Diariet
Ks
Ledn gr
Utredare

4

Dnr 2006.0373.774

§ 107
Förslag till ställningstagande rörande ändrat huvudmannaskap för
hemsjukvården.
I det politiska samverkansorganet för vård och omsorg i Blekinge, PSVO, har
frågan om ändrat huvudmannaskap för äldrevården diskuterats. För att det mellan
länets kommuner och landstinget gemensamma utredningsarbetet ska komma
vidare förutsätts att länets kommuner, var för sig, ger sin syn på det framtida
huvudmannaskapet.
Det gemensamma utredningsarbetet ska enligt PSVO ha sin utgångspunkt i
hemsjukvård för äldre. Äldreförvaltningen är positiv till att huvudmannaskapet för
hemsjukvården för äldre flyttas från landsting till kommun.
Äldreförvaltningen vill dock framhålla vikten, och nödvändigheten, av att
utredningsarbetet även belyser hela hemsjukvården, d v s utan någon åldersmässig
avgränsning av patientkretsen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att föreslå att kommunstyrelsen till landstinget uttalar sin positiva inställning till
övertagandet av huvudmannaskapet för hemsjukvård äldre, samt
att det gemensamma utredningsarbetet även ska belysa hela hemsjukvården utan
åldersmässig avgränsning av patientkretsen.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 oktober 2006

Diariet
Ks
Ledn gr
Utredare
Tekniska förvaltningen

5

Dnr 2005.0337.372

§ 108
Investeringstillstånd för reservkraftsanslutningar till särskilda boenden
Elförsörjningen och reservlösningar vid de särskilda boendena har inventerats och
en prioritering gjorts vad avser åtgärder för möjligheter att ansluta reservkraftsaggregat. Statsbidrag har sökts hos Krisberedskapsmyndigheten men avslagits
med skälet att bidrag för de avsedda åtgärderna enbart beviljas i samband med
nyanskaffning av reservkraftsaggregat.
Vid sammanträdet 2005-09-28 § 86 beslutade äldrenämnden om prioriteringsordning mellan aktuella objekt samt att hemställa hos kommunstyrelsen om
investeringstillstånd. Kommunstyrelsen tog dock inte upp ärendet med hänvisning
till att upphandling skulle ske.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning genomför en upphandling avseende
åtgärder för de åtta högst prioriterade objekten.
I äldrenämndens budget för år 2006 finns 625 tkr anvisade för de planerade
investeringarna. Härutöver omfördelas medel inom äldrenämndens budget från
övriga investeringar som uteblir eller förskjuts till år 2007.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen
att meddela omedelbart investeringstillstånd för åtgärder för anslutning av
reservkraftsaggregat till särskilda boenden enligt upprättat förslag.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 oktober 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare
HS Städservice AB

6

Dnr 2004.0100.055

§ 109
Förslag avseende upphörande av avtal om städning samt tvätt- och klädvård
inom hemtjänsten
Äldrenämnden har avtal tecknat med HS Städservice AB om städning samt tvättoch klädvård till hemtjänsttagare inom ett geografiskt avgränsat område som grovt
omfattar centralorten Karlskrona inklusive Lyckeby. Till grundavtalet har ett
tilläggsavtal knutits som omfattar enbart tvättinsatser till ytterligare en grupp
hemtjänsttagare.
Avtalsperioden för grundavtalet och för tilläggsavtalet sträcker sig t o m
2007-04-30. Härutöver har kommunen option på ytterligare 12 månader till
samma villkor som ursprungligen avtalats. Avtalen upphör att gälla i och med
avtalsperiodens utgång om kommunen inte före 2006-11-01 meddelar HS
Städservice att optionstiden kommer att nyttjas.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att inte nyttja optionen att förlänga avtalsperioden.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 oktober 2006

Diariet
Länsstyrelsen Blekinge län
Revisionen
Kf
Ledn gr
Utredare

7

Dnr 2006.0383.730

§ 110
Förslag till rutin för rapportering till Länsstyrelsen m fl avseende icke
verkställda gynnande beslut SoL 4 kap, 1§
Fr o m 2006-07-01 föreligger skyldighet för kommunen att en gång per kvartal
rapportera icke verkställda gynnande beslut till Länsstyrelsen och till kommunens
revisorer. Därtill har nämnden att till kommunfullmäktige, med samma tidsintervall, lämna statistikrapport över icke verkställda gynnande beslut.
Kommunens rapporteringsskyldighet regleras i SoL 16 kap.
Chefen för myndighetskontoret inom äldreförvaltningen svarar för framtagandet
och sammanställningen av erforderliga rapporteringsuppgifter. De rapporteringsuppgifter som lämnas till Länsstyrelsen och till kommunens revisorer kommer att
lämnas i kopia till äldrenämndens arbetsutskott.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att uppdra till chefen för myndighetskontoret att upprätta och till länsstyrelsen
och kommunens revisorer insända upprättade rapporter,
att uppdra till chefen för myndighetskontoret att tillställa äldrenämndens
arbetsutskott kopia på rapport till Länsstyrelsen och kommunens revisorer, samt
att uppdra till chefen för myndighetskontoret att upprätta och till äldrenämndens
arbetsutskott insända rapport för överlämnande till kommunfullmäktige.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 oktober 2006

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

Dnr 2006.0383.730

§ 111
Rapport avseende ej verkställda beslut för bistånd per 2006-09-30
Rapport har upprättats till kommunfullmäktige angående ej verkställda beslut.
Rapporten ska parallellt inlämnas till kommunstyrelsen när den redovisas på
äldrenämndens AU, för att tidsintervallen ej ska påverkas.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad rapport per 2006-09-30
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________
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Diariet
Ledngr
Utredare
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Dnr 2001.0151.006

§ 112
Nyinsatt nämndsammanträde januari 2007, samt ändrat datum för
decembersammanträdet 2006
Ett extra nämndsammanträde, för fastställande av val av ledamöter och ersättare i
äldrenämndens AU, ordförande och vice ordförande i AU, ledamöter och ersättare
i Kommunala pensionärsrådet samt ledamöter och ersättare i Kommunala
handikapprådet kommer att äga rum den 17 januari 2007 kl 13.30.
Äldrenämndens möte den 20 december ändras till den 14 december 2006.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa ett extra nämndsammanträde den 17 januari 2007 kl 13.30, samt
att ändra äldrenämndens möte den 20 december till den 14 december 2006.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 oktober 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

Dnr

§ 113
Rutin för hand- och fotvård
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson redogör för rutinerna för
hand- och fotvård. Rutinen ska ingå i kvalitetshandboken för Socialtjänst och
Hälso- och sjukvård.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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25 oktober 2006

Diariet
Mynd kont

11

Dnr 2004.0151.739

§ 114
Antal sökande till särskilt boende september 2006
Kön till särskilt boende i september 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i
september 74 personer och 4 är sökande från annan kommun. De som väntat mer
än 3 månader är 6 personer.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___________________

25 oktober 2006

Diariet
Länsstyrelsen

Dnr 2006.0087.108

§ 115
Förslag till yttrande till Länsstyrelsen i enskilt ärende
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson informerar om ärendet och
den utredning som gjorts.
Ett förslag till yttrande till Länsstyrelsen presenteras.
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta
att anta upprättat yttrande.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
___________________
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25 oktober 2006

§ 116
Delegeringsbeslut
a) arbetsutskottets protokoll 2006-10-11.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret september 2006.
c) överklagat beslut till Länsrätten.
d) yttrande över förslag till detaljplan för Södra Backe på Verkö.
e) beslut om förordnande som ställföreträdande förvaltningschef.
f) frågor och svar angående omsorg.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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25 oktober 2006
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§ 117
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 128 Svar på motion om inrättande av ”Äldreomsorgen Direkt”.
§ 137 Revidering av energiplan.
§ 138 Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
§ 139 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun 2007.
§ 145 Svar på motion om boendegaranti för äldre.
Revisionen
FD 2006. Granskning av kostnadseffektiviteten i vården.
Länsstyrelsen i Skåne län
Yttrande 06-09-20
Dnr 703-45809-06
Arbetsmiljöverket
Avslutande ärende

Dnr AIVÄ 2005/22830

Sveriges Kommuner och Landsting
Enkät om matdistribution, trygghetslarm, service m m.
Cirkulär 2006:66. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens AU 2006-09-07.
Förtroendenämnden 2006-09-21.
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-08-22.
Förhandling enl MBL § 11 ang permanentande av tillfälliga vårdplatser i B-huset
Pantern, 2006-09-25.
Förhandling enl MBL § 38 ang upphandling av tvätt inom äldreförvaltningen,
2006-09-25.
Kommunala pensionäsrsrådets AU den 14 september 2006.
Tack från Lars Larsson.
___________________

25 oktober 2006
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§ 118
Frågor
Personalfråga
Bengt Lindskog (v) efterhör förvaltningens hantering av en speciell personalfråga.
Förvaltningschef Per Jonsson informerar om det aktuella dagsläget i frågan.
Dagcentral Elineberg
Evy Andreasson (kd) efterhör hur förändringen av verksamheten vid dagcentralen
påverkas med anledning av beviljat friår.
Förvaltningschef Per Jonsson återkommer till nästa sammanträde med svar.
Dementa vårdtagare
Lennart Johannisson (m) efterhör hur förvaltningen hanterar dementa vårdtagare
som bor tillsammans med friska vårdtagare.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson informerar om den
demensomvårdnadsplan som antagits av äldrenämnden och utifrån vilken
verksamheten arbetar.
Bistånd utfört av extern entreprenad
Siv Holmberg (s) efterhör hur lång tid det är mellan beviljat bistånd och utfört
arbete när arbetet ska utföras av extern entreprenad.
Vik myndighetschef Annika Tronje besvarar frågan.
Benämning kontaktman/kontaktperson
Siv Holmberg (s) har synpunkter på de olika benämningarna som används inom
socialtjänsten, kontaktman/kontaktperson etc. Önskar ett entydigt begrepp.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson informerar att socialtjänstlagen numera använder begreppet kontaktperson. Närmare information kommer
att delges nämnden.
Kvitto
Siv Holmberg (s) önskar att förvaltningen uppmärksammar personalen på att det
ska finnas kvitton på utförda tjänster som vårdtagarna betalar för ex hårvård.

29 november 2006

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 november 2006
§ 119 Budgetuppföljning med prognos per 31/10 2006.
§ 120 Svar på motion Äldreomsorgen Direkt, återremiss.
§ 121 Hyressättning Fredriksdahl och Björkhaga.
§ 122 Sökande till särskilt boende.
§ 123 Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården inom äldreförvaltningen,
våren 2006.
§ 124 Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen.
§ 125 Förslag till ändringar av tillämpningsbestämmelserna för avgifter inom äldreomsorgen.
§ 126 Internbudget 2007.
§ 127 Beslutsärende.
§ 128 Delegeringsbeslut.
§ 129 MEDDELANDEN.
§ 130 Frågor.
___________________

1

29 november 2006

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 29 november 2006, kl 14.00 – 15.15
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)
Siv Holmberg (s)
Inge Elmström (s)
Gunhild Arvö (fp)
Evy Andreasson (kd)
Ingela Abramsson (c)
Bengt Lindskog (v)
Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00-15.15
Lennart Johannisson (m) tjg ers kl 14.00-15.15
Lena Hjort (fp) tjg ers kl 14.00-15.15
Övriga närvarande ersättare
Karl-Erik Olsson (s)
Alf Öien (s)
Ann-Marie Branje (m)
Kenneth Mattsson (fp)
Veste Brynestam (c)
tjänstemän
förvaltningschef Per Jonsson
ekonom Fredrik Svensson
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
vik myndighetschef Annika Tronje
projektledare Laila Gustafson
ekonom Lill Körling
nämndsekreterare Kerstin Nilsson
sekreterare
Marie-Louise Bescher
Utses att justera
Siv Holmberg
Sekreterare

__________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Peter Johansson

Justerare

___________________
Siv Holmberg

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten
__________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 119 – 130

december 2006,

2

29 november 2006

Diariet
Kf
Ledngr
Utredare

3

Dnr 2006.0141.042

§ 119
Budgetuppföljning med prognos per 31/10 2006.
Äldrenämndens resultat efter tio månader visar -4,7 Mkr. Resultatet för
motsvarande period föregående år var -8,4 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa
ett negativt resultat om -7,0 Mkr för år 2006. Prognostiserad avvikelse förklaras
av höga kostnader för betalningsansvar och befarad budgetavvikelse för intäkter.
Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska
utveckling t o m oktober månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om
förväntad utveckling för de återstående två månader, samt där direkt kunskap om
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling.
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som
sådant till grund för den fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom
förvaltningens olika chefsnivåer.
Det prognostiserade negativa resultatet är inte till sitt innehåll av sådan strukturell
karaktär att det föranleder förvaltningen att föreslå några särskilda verksamhetskorrigerande åtgärder.
Projektledare Laila Gustafson informerar om varför block 12 Kunskap om det
naturliga åldrandet och block 5 Kost och nutrition förskjutits från år 2006 till år
2007.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

29 november 2006

Diariet
Kf
Ledn gr
Utredare

4

Dnr 2006.0129.730

§ 120
Svar på motion Äldreomsorgen direkt, återremiss.
Vid sammanträde 2006-08-31 § 128 beslutade kommunfullmäktige att
återremittera rubricerade motion till äldrenämnden för beredning.
Äldreförvaltningen har i skrivelse 2006-05-08 lämnat förslag till svar på
motionen. Äldreförvaltningen pekar på de funktioner och den bemanning som
finns inom förvaltningen samt verksamhetens komplexitet. Äldreförvaltningens
samlade bedömning är att äldrekonsulterna till sin roll och kompetens på ett bra
sätt svarar för den funktion som efterfrågas i motionen. Tillgängligheten till
äldrekonsulterna löses på ett rimligt sätt. Äldreförvaltningens bedömning är att
konkreta ärenden och frågor på ett bra sätt kan kopplas till rätt avdelning/funktion
genom den kompetens och kunskap som bl a förvaltningens centrala funktioner
och även kommunens växelpersonal har. I förslaget till svar pekas även på
åtgärder som äldreförvaltningen avser att vidta för att förbättra informationen runt
äldrekonsulterna och information om personal- och organisationsförändringar till
kommunens växel. I förslaget lämnas inte bifall till motionens förslag att införa ett
telefonnummer s k äldreomsorgen direkt. Istället föreslås att motionen ska anses
vara besvarad med hänvisning till vad som redovisats och äldreförvaltningens
planerade åtgärder.
Äldreförvaltningen har inget ytterligare att tillföra ärendet utan hänvisar till
tidigare lämnad redovisning och förslag till svar. De åtgärder som äldreförvaltningen planerat att vidta har i allt väsentligt genomförts.
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar föreslå äldrenämnden besluta
att meddela kommunstyrelsen att äldrenämnden inte har något ytterligare att
tillägga till sitt tidigare motionssvar.
Arbetsutskottet beslutar för egen del
att resultatet av de i svaret planerade åtgärderna har fungerat redovisas i nämnden
i samband med behandlingen av motionen.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

29 november 2006

Diariet
Tekniska förvaltningen
Ledn gr
Utredare

5

Dnr 2006.408.735

§ 121
Hyressättning på Fredriksdal och Björkhaga.
Hyressättningen skiljer sig mellan olika särskilda boenden genom att hushållselen
inte ingår i hyran i vissa fall, samt att även uppvärmningen betalas separat i något
fall.
För lägenheterna i Fredriksdal gäller att hushållselen inte ingår i hyran. För
flertalet lägenheter i Björkhaga gäller att såväl hushållsel som uppvärmning
betalas av den enskilde separat.
I samband med projektering för åtgärder för anslutning av reservkraftsaggregat till
Fredriksdal respektive Björkhaga har problem uppkommit genom att lägenheterna
har enskilda elmätare. Detta förhållande ökar de beräknade kostnaderna för
åtgärderna för reservkraftsanslutningar avsevärt. Efter samråd med tekniska
förvaltningens fastighetsavdelning anser äldreförvaltningen den bästa lösningen
vara att enskilda mätare i möjligaste mån tas bort och att hushållsel och värme
inkluderas i den enskildes hyra på Fredriksdal. Vad avser hyressättningen på
Björkhaga föreslås därmed inga förändringar.
Detta innebär en förändrad hyressättning för den enskilde och att denne behöver
uppmanas att söka bostadstillägg med utgångspunkt från de förändrade
förhållandena.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att uppdra till äldreförvaltningen att verka för att enskilda elmätare i möjligaste
mån tas bort på Fredriksdal, samt
att till följd av ovan korrigera hyressättningen för berörda lägenheter.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

29 november 2006

Diariet
Myndighetskont

6

Dnr 2004.0151.0739

§ 122
Antal sökande till särskilt boende oktober 2006
Kön till särskilt boende i oktober 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i
oktober 59 personer och 4 är sökande från annan kommun. De som väntat mer än
3 månader är 3 personer.
Förvaltningschef Per Jonsson ger en lägesrapport om boendeplaneringen för 2007.
En ny lägesrapport kommer att presenteras på äldrenämndens arbetsutskott den
6 december 2007.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

29 november 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

Dnr

§ 123
Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården inom
äldreförvaltningen, våren 2006
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar om den
enkätundersökning som patientansvariga sjuksköterskor besvarat om den
kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Undersökningen gjordes under
vecka 17 2006 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.
___________________

7

29 november 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

Dnr 2006.0222.730

§ 124
Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson rapporterar om kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen januari – juni 2006.
Ett dokument har upprättats om pågående kvalitetsarbete beträffande:
•
•
•
•
•

Lex Sarah anmälan 2006-01-01 – 06-30.
Lex Maria anmälan 2006-01-01 – 06-30 .
Anmälningar från länsstyrelsen 2006-01-01 – 06-30.
Klagomål och Synpunkter 2006-01-01 – 06-30.
Avvikelserapportering kvartal 1 och 2, år 2006.

Diagram med jämförelsetal kvartal 1 och 2, år 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006
avseende läkemedelshantering, omvårdnad/incidenter och fall har översänts till
nämndens ledamöter.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

8

29 november 2006

Diariet
Ledngr
Utredare

Dnr

§ 125
Förslag till ändringar av tillämpningsbestämmelser för avgifter inom
äldreomsorgen
Äldrenämnden uppdrog i september 2005 åt förvaltningarna att se över och om
möjligt förenkla tillämpningsanvisningarna.
IT-samordnare Inga-Lill Håkansson informerar om de förslag till förändringar
som framtagits efter det att ärendet bordlades i äldrenämndens arbetsutskott, 16
augusti 2006 § 72.
Tillämpningsbestämmelserna träder i kraft 2007-01-01.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna föreslagna förändringar enligt upprättat förslag.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

9

29 november 2006

Diariet
Ks
Ledn gr
Utredare

Dnr

§ 126
Internbudget 2007
Beslut om äldrenämndens ram tas av kommunfullmäktige den 20 – 21 december
2006. Därefter skall anpassningar av internbudget ske, utifrån eventuella
förändringar.
Äldreförvaltningens omorganisation påverkar i stor omfattning internbudgetens
utformning. Beslut om förvaltningens organisation tas i äldrenämnden under
december 2006.
Med utgångspunkt i föregående stycken görs därför bedömningen av
ekonomigruppen att en väl genomarbetad och processad internbudget först kan
vara färdig i slutet av januari 2007.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämndens besluta
att äldrenämnden senarelägger beslut om internbudget 2007 till februari 2007.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
___________________

10

29 november 2006

Dnr

§ 127
Beslutsärende.
a) ansökan om bistånd enl 4 kap 1 § och 5 kap 5 § socialtjänstlagen gällande
särskilt boende.
Ärende 01
Bilaga 3
Äldrenämnden beslutar enligt å förteckningen angivet beslut.
___________________

11

29 november 2006

12

§ 128
Delegeringsbeslut
a) arbetsutskottets protokoll 2006-11-15.
b) biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober 2006..
c) ansökan om bistånd enligt 4 kap 2 § 3 kap 6 § SoL i form av utökad avlösning i
hemmet med högst 36 timmar/månad.
d) yttrande i mål till länsrätten gällande delavslag ledsagarservice.
e) intern utredning, dnr 2006.0393.730, 2006-11-14.
f) detaljplan för Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand, Karlskrona kommun,
Blekinge.
g) yttrande över förslag till detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl, Torskors
industriområde.
h) yttrande över förslag till detaljplan för Södra Backe på Verkö.
i) frågor och svar angående förändring av verksamheten vid dagcentralen
Elineberg med anledning av beviljat friår.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

29 november 2006

§ 129
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 206 Investeringstillstånd för reservkraftsanslutningar till särskilda boenden.
§ 207 Förslag till ändrat redovisningssätt för bisyssla.
§ 208 Framställan om extra medel för genomförande av en särskild kostnad per
brukareundersökning inom äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige
§ 154 Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona kommun.
Regeringskansliet
Faktablad Socialdepartementet nr 15 okt 2006. Försöksverksamhet med
komplement till färdtjänst.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 2006:65. Ändringar i färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen.
KEFU Skåne
Informationsblad från KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och
utbildning i Skåne) 3 oktober 2006.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämnden 2006-10-19.
Förtroendenämndens AU 2006-11-02.
Äldreutskottet, landstinget Blekinge 2006-10-11.
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp och tillika skyddskommitté
2006-09-19
Minnesanteckningar från KPR:s AU den 12 oktober 2006-11-22.
Minnesanteckningar från möte med Kompetensstegens styrgrupp 2006-10-18.
___________________

13

29 november 2006

14

§ 130
Frågor
Klagomålshantering
Siv Holmberg undrar vilket informationsblad som gäller alla äldreförvaltningens
klagomålshantering, den gamla eller den som nyligen utkommit.
Förvaltningschef Per Jonsson informerar att det är den gamla som tillsvidare
gäller inom äldreförvaltningen. Några frågeställningar ska redas ut med
informationsenheten angående det nya informationsbladet.
Stiftelsen Hemmet
Vesti Brynestam undrar hur planeringen går med planerad byggnation vad avser
Stiftelsen Hemmet.
Förvaltningschef Per Jonsson informerar med hänvisning till äldrenämndens § 97
2006 att han tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med boendeplanering för
framtiden.

14 december 2006

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 14 december 2006
§ 131 Definition av Kontaktperson respektive Kontaktpersonal.
§ 132 Förslag till fortsättning av fixarservice till äldre- och funktionshindrade.
§ 133 Förslag till beslut om äldreförvaltningens organisation.
§ 134 Sökande till särskilt boende november 2006.
§ 135 Hyreshöjning 2007.
§ 136 Budgetuppföljning med prognos per 30/11 2006.
§ 137 Delegeringsbeslut.
§ 138 MEDDELANDEN.
§ 139 Frågor.
§ 140 Avtackning och avslutning
___________________

1

14 december 2006

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 14 december 2006, kl 15.30 – 16.15
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)
Siv Holmberg (s)
Inge Elmström (s)
Camilla Brunsberg (m)
Gunhild Arvö (fp)
Mikael Lejdeby (fp)
Evy Andreasson (kd)
Bengt Lindskog (v)
Christer Göstasson (s) tjg kl 15.30-16.15
Lennart Johannisson (m) tjg kl 15.30-16.15
Övriga närvarande ersättare
Karl-Erik Olsson (s)
Jonas Nilsson (s)
Alf Öien (s)
Ann-Marie Branje (m)
Lena Hjorth (fp)
Kenneth Mattsson (fp)
tjänstemän
förvaltningschef Per Jonsson
ekonom Fredrik Svensson
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
personalchef Susanne Nordin
distriktschef Eva Herbertson
vik myndighetschef Annika Tronje
nämndsekreterare Kerstin Nilsson
sekreterare
Marie-Louise Bescher
Utses att justera
Inge Elmström
Sekreterare

__________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Peter Johansson

Justerare

___________________
Inge Elmström

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten
_________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 131 – 140

december 2006,

2

14 december 2006

Diariet
Ledngr
Utredare

3

Dnr

§ 131
Klargörande av begrepp Kontaktperson respektive Kontaktpersonal inom
äldreförvaltningen.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar om
begreppet kontaktperson respektive kontaktpersonal.
Kontaktperson – utses efter beviljad insats enligt kap 3 Socialnämndens uppgifter
i Socialtjänstlagen, utdrag ur 6 §
”Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift
att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga
angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till detta”.
Kontaktpersonal – är en utsedd personal på särskilt boende eller i hemtjänstgrupp
med speciella ansvarsuppgifter kring den enskilde.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

14 december 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

4

Dnr 2004.339.739

§ 132
Förslag till fortsättning av fixarservice till äldre och funktionshindrad.
Fixarservice startade på prov i november 2004 i samarbete mellan
kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet och äldreförvaltningen.
Målgruppen var i början personer 80 år eller äldre, samt hemtjänsttagare och
funktionshindrade under 80 år. Åldersgränsen sänktes efter ett år ner till 70 år.
Arbetsmarknadsenheten bemannar och leder fixarservicen och äldrenämnden
bidrar med omkostnader för tjänstebil, ca 50 000 kr på årsbasis.
Frågan om fixarservice har diskuterats med kommunala pensionärsrådet som
förordar att verksamheten fortsätter enligt de framtagna riktlinjerna och föreslår
att åldersgränsen skall sänkas från den nuvarande.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fixarserviceverksamheten till äldre och funktionshindrade fortsätter tillsvidare
enligt de framtagna riktlinjerna med den förändringen att åldersgränsen ändras till
67 år,
att hemställa att kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet fortsätter
att utföra servicen, samt
att anslå årligen medel för bilkostnader m m att inarbetas i internbudgeten.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

14 december 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

5

Dnr 2006.0033.001

§ 133
Förslag till beslut om äldreförvaltningens organisation.
Under våren 2006 gjordes en översyn av äldreförvaltningens lednings- och
stabsorganisation. I direktiven för översynen anges bl a följande syften:
•
•
•
•

Minska sårbarheten i nuvarande lednings- och stabsorganisation
Se över den geografiska distriktsindelningen för att få jämnare volymer
Förbereda för eventuellt övertagande av hemsjukvården
Föreslå åtgärder för att stärka och effektivisera ledningen av verksamhet
och utveckla stödet till verksamhet och politisk ledning

Synpunkter på förslaget har samlats in från företrädare för berörda enheter.
Synpunkterna har behandlats i ledningsgrupp och med förvaltningschef.
Förhandling med fackliga organisationer har skett.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att inrätta en ny tjänst som utvecklingschef, som tillika är chef för staben,
att myndighetskontorets organisatoriska placering behålls,
att avgiftsgruppen överförs från förvaltningsledningen till myndighetskontoret,
att medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, renodlas i sin myndighetsroll och
direkt underställs förvaltningschefen,
att fatta ett principbeslut om att när kommunen övertar ansvaret för
hemsjukvården skall konsultteamet som enhet upplösas och organiseras på
distrikt,
att antalet distrikt utökas till fyra distrikt,
att inrätta en tjänst som distriktschef i enlighet med lagt budgetförslag 2007, samt
att genomföra förändringarna fr o m 2007-04-01.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

14 december 2006

Diariet
Myndighetskont

6

Dnr 2004.0151.0739

§ 134
Antal sökande till särskilt november 2006
Kön till särskilt boende i november 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i
november 8 personer och 3 är sökande från annan kommun. De som väntat mer än
3 månader är 8 personer.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

14 december 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

7

Dnr 2006.452.042

§ 135
Hyreshöjning 2007
Enligt äldreförvaltningens förslag till budget för 2007 föreslås en hyreshöjning i
särskilt boende motsvarande den nivå som förhandlas fram mellan Karlskronahem
och hyresgästföreningen.
De genomförda förhandlingarna resulterade i en höjning motsvarande 1,95 % där
el ej ingår oh 2,75 % där el ingår.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämndens AU besluta
att föreslå äldrenämnden besluta om hyreshöjning för särskilt boende fr o m
1 februari 2007 enligt den nivå som förhandlats fram mellan Karlskronahem och
hyresgästföreningen.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

14 december 2006

Diariet
Ledn gr
Utredare

8

Dnr 2006.0141.042

§ 136
Budgetuppföljning med prognos per 30/11 2006.
Äldrenämndens resultat efter elva månader visar -5,9 Mkr. Resultatet för
motsvarande period föregående år var -8,7 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa
ett negativt resultat om -7,0 Mkr för år 2006. Prognostiserad avvikelse förklaras
av höga kostnader för betalningsansvar och befarad budgetavvikelse för intäkter.
Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska
utveckling t o m november månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om
förväntad utveckling för den återstående månaden, samt där direkt kunskap om
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling.
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som
sådant till grund för den fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom
förvaltningens olika chefsnivåer.
Det prognostiserade negativa resultatet är inte till sitt innehåll av sådan strukturell
karaktär att det föranleder förvaltningen att föreslå några särskilda verksamhetskorrigerande åtgärder.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport.
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag.
_________________

14 december 2006

§ 137
Delegeringsbeslut
a) arbetsutskottets protokoll 2006-12-06.
b) biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2006.
c) begäran om avskrivning av skuld.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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14 december 2006

§ 138
MEDDELANDEN
Regeringskansliet
Patientdatautredningens huvudbetänkande om en ny Patientdatalag
(SOU 2006:82).
HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Beslut HSAN 2006/3604:B3.
Länsstyrelsen i Blekinge län
Information om tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av Skogsgläntan,
Karlskrona kommun.
Handikappförvaltningen
Ledamöter till kommunala handikapprådet för perioden 2007-2010.
Protokoll/Minnesanteckningar
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-10-17.
Minnesanteckningar från möte med Kompetensstegens styrgrupp 2006-11-22.
___________________
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14 december 2006

§ 139
Frågor
Inga frågor ställdes.
___________________
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14 december 2006
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§ 140
Avtackning och avslutning
Ordföranden tackar de avgående ledamöterna och ersättarna i äldrenämnden och
önskar dem lycka till i fortsättningen.
Ordföranden tackar nämndssekreterare Kerstin Nilsson, som går i pension, för ett
synnerligt gott samarbete under åren och önskade henne lycka till i fortsättningen.
Ordföranden tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och all
personal ute i verksamheten för 2006 och önskar samtliga en God Jul och ett Gott
Nytt År.
Jan-Åke Nordin tackar ordföranden för det gångna året och önskar God Jul och
Gott Nytt År.
Förvaltningschef Per Jonsson önskar äldrenämnden en God Jul och ett Gott Nytt
År.
___________________

