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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 17 januari 2007 
 
§ 1 Val av arbetsutskott i äldrenämnden. 
 
§ 2 Val av ordförande och vice ordförande i äldrenämndens arbetsutskott. 
 
§ 3 Val av ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet. 
 
§ 4 Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet. 
 
§ 5 Val av ledamot och ersättare till landstingets Äldreutskott. 
 
§ 6 Information om sammanträdestider 2007 
 
§ 7 Information och handläggning av sekretesshandlingar. 
 
§ 8 Delegeringsbeslut 
 
§ 9 MEDDELANDEN 
 
§ 10 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Sessionssalen, Tegelhuset, Drottninggatan 69 
 onsdagen den 17 januari 2007, kl 13.30 – 14.30 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s)  
  Alf Öien (s) 
  Angela Sandström (s) 
  Kerstin Johansson (s) tjg kl 13.30-14.30 
  Camilla Persson (v) 
  Nils Johansson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Gunnar Sandwall (m) 
  Erik Gisslén (m) 
   Marianne Nordin (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Ernisa Jahic (c) 
   Christer Göstasson (s) 
   Anita Löfström (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Ann-Marie Branje 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 1 - 10 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Ann-Marie Branje  

 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         januari 2007,  
intygar i tjänsten 

 

_________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet  Dnr 
Ledngr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare  
 

 
 
 
  § 1 

  Val av arbetsutskottet i äldrenämnden. 
 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att  utse ledamöter och ersättare i äldrenämndens AU enligt nedan, samt 
 
  att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
  Ordinarie ledamöter Ersättare 
 

Jan-Åke Nordin Bengt Lindström 
Ann-Marie Branje Erik Gisslén 
Kent Lewén Gunhild Arvö 
Veste Brynestam Ernisa Jahic 
Peter Johansson Karl-Erik Olsson 
Catharina Holmberg Angela Sandström 
Siv Brorsson 
 
Ytterligare en ersättare från den socialdemokratiska gruppen kommer att väljas 
senare. 

 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 

  § 2 
  Val av ordförande och vice ordförande i äldrenämndens arbetsutskott. 
 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att  utse ordförande och vice ordförande i äldrenämndens AU enligt nedan, samt 
 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
  Ordförande 
  Jan-Åke Nordin 

 
  Vice ordförande 
  Kent Lewén 
 

Äldrenämnden beslutar 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 
 

§ 3 
  Val av ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet. 
 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att  utse ledamöter, ersättare och ordförande i Kommunala pensionsrådet enligt 

nedan: 
 
  Ledamöter Ersättare 
 

Jan-Åke Nordin, ordf Elin Håkansson 
Kent Lewén Alf Öien 
Peter Johansson 

 
___________________  
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
KHR 
 
 
 

§ 4 
Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  utse ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt nedan: 
 
Ledamot  Ersättare 
Ann-Marie Branje Kerstin Johansson 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
Landstinget i Blekinge 
 
 
 
  § 5 

Val av representant och ersättare i landstingets Äldreutskott. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  utse representant och ersättare till landstingets Äldreutskott enligt nedan: 
 
Ledamot  Ersättare 
Jan-Åke Nordin  Gunhild Arvö 
Peter Johansson  Chatarina Holmberg 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 
 
§ 6 
Information om sammanträdestider 2007. 
 
Upprättad sammanträdesplan för 2007 presenteras. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  godkänna förslag till sammanträdestider för 2007. 
 
___________________ 
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§ 7 
Information om handläggning av sekretesshandlingar. 
 
Marie-Louise Bescher ger en kort information om sekretess och 
sekretesshandlingar. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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 § 8 
 Delegeringsbeslut 

 
a) biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2006. 
b) skrivelse från nattpatrullerna 2006-12-11 ang omorganisation i nattpatrullen. 
c) skrivelse från Fixarservice (Bubbetorps gård) 2006-12-13 angående utökade 
kostnader. 
d) rapport till länsstyrelsen och kommunens revisorer angående icke verkställda 
gynnande beslut SoL, 4 kap 1§ per den 31/12 2006. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 9 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 240 Förslag till ställningstagande om ändrat huvudmannaskap för 
hemsjukvården. 
§ 241 Inriktningsbeslut för avrop av leasingbilar och alkolås. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 168 Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud 
till Sveriges kommuner och landstingskongress. 
§ 171 Regler för ersättare. 
§ 176 Skattesats 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år 2007. 
§ 177 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 
september 2006. 
§ 186 Svar på motion om vård  i livets slutskede och inrättande av Hospice. 
 
Landstinget Blekinge 
Inbjudan till möten med landstingets Äldreutskott under 2007. 
Rapport ”Projekt Styrmodell/vårdkedjeutveckling” Patienter som drabbats av 
stroke. 
 
Blekinge Forsknings- och utvecklingsenhet 
Blekinge FoU-nytt nr 2/2006.. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-11-22. 
Protokoll från Kommunala Pensionsrådet 2006-11-20. 
Minnesanteckningar från KPR:s AU 2006-12-07 
Protokoll från Förtroendenämndens AU 2006-11-29 
Protokoll från Förtroendenämnden 2006-12-07 
 
Övrigt 
Tack från Kerstin Nilsson 
 
___________________ 
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  § 10 

Frågor 
 
Stormen ”Per” 
Jan-Åke Nordin vill ha statusläge för stormen ”Per” 
 
Förvaltningschef Per Jonsson informerar att krisledningen var inkallad på 
söndagskvällen den 14 januari. Då kom det fram rapport som indikerade att ca 70 
stycken trygghetslarm inte fungerade pga strömavbrott..  
 
De särskilda boenden Mölleberg, Hammarbygården, Annagården, Fridlevstad och 
Skogslyckan var strömlösa. Reservkraft sattes in vid Skogslyckan omgående, de 
övriga återfick strömmen efter ca 1,5-2 timmar. 

 
Alla hemtjänstgrupper kontaktades och läget var under kontroll. 
 
Vissa telefonproblem har förevarit. 
 
Camilla Persson undrar om information gick ut via radion. Förvaltningschef Per 
Jonsson svarade att man inte gjorde det under söndagen, dock gjordes det den 16 
januari när information gjordes om trygghetslarmen, även kommunens hemsida 
användes. 
 
Kent Lewén riktade ett stort tack till personalen. 
 
El-kraftverken 
Erik Gisslén undrar varför det inte byggs in reservkraftverk i nybyggnationer. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson svarade att en översyn görs i samband med 
nybyggnationer. 

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 31 januari 2007 
 
§ 11 Val av ersättare arbetsutskottet i äldrenämnden. 
 
§ 12 Presentation av äldreförvaltningens ledningsgrupp. 
 
§ 13 Framtidsprogram för äldreomsorgen. 
 
§ 14 Uppdatering av verksamhetsmål för äldrenämnden. 
 
§ 15 Förslag till förändringar inom servicehuset Fregatten. 
 
§ 16 Rapport till kommunfullmäktige avseende gynnande ej verkställda beslut för bistånd 

2006-12-31. 
 
§ 17 Delegeringsbeslut. 
 
§ 18 MEDDELANDEN. 

 
§ 19 Frågor. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Sessionssalen, Tegelhuset, Drottninggatan 69 
 onsdagen den 31 januari 2007, kl 14.00 – 14.30 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Catharina Holmberg (s) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
   Kerstin Johansson (s) tjg kl 14.00-14.30 
  Christer Göstasson (s) tjg kl 14.00-14.30   
  Camilla Persson (v) 
  Nils Johansson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Gunnar Sandwall (m) 
  Erik Gisslén (m) 
   Marianne Nordin (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Ernisa Jahic (c) 
   Anita Löfström (s) 
   Carl Henrik Larsson (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   distriktschef Eva Herbertson 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Bengt Lindström 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 11 - 19 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Bengt Lindström  

 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         februari 2007,  
intygar i tjänsten 

 

_________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet  Dnr 
Ledngr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare  
 

 
 
 
  § 11 

  Val av ersättare arbetsutskottet i äldrenämnden. 
 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att  utse ersättare i äldrenämndens AU enligt nedan 
 
  Ersättare 
  Alf Öien  

 
  _________________ 
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  § 12 
  Presentation av äldreförvaltningens ledningsgrupp 
 
  En presentation av äldreförvaltningens ledningsgrupp gjordes. 

 
Eva Herbertson, distriktschef för Trossö/Mellanstaden 
Ann-Charlotte Nedfors, distriktschef för Lyckeby/Jämjö 
Carina Thörnqvist, distriktschef för Rödeby/Nättraby 
Inger Andersson, MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Annika Tronje, vik myndighetschef 
Gull-Britt Nilsson, kostchef 
Christine Sjökvist, chef för konsultteamet 
Susanne Nordin, personalchef 
Fredrik Svensson, ekonomichef 

 
  _________________ 
 

 
 



  31 januari 2007 5 

Diariet  Dnr 2006.311.739 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 13 

  Framtidsprogram för äldreomsorgen. 
 

Under 2006 påbörjades arbetet med att utforma ett framtidsprogram för 
äldreomsorgen i Karlskrona kommun. Arbetet bedrevs under ledning av en 
parlamentariskt sammansatt projektgrupp. Projektgruppen hade år 2006 fem 
möten, det sista mötet avhölls 28 juni 2006. 
 
Efter valet i september 2006 har projektgruppens arbete inte fortsatt, då en ny 
politisk ledning för äldrenämnden skulle komma at etableras efter årsskiftet 
2006/2007. 
 
Arbetet med framtidsprogrammet föreslås nu, i samråd med nämndens 
ordförande, bli återupptaget. 
 
Projektgruppen föreslås få i uppdrag att presentera sitt slutliga förslag till 
framtidsprogram till äldrenämndens sammanträde i januari 2008. 
 
Yrkande 
Nils Johansson (sd) yrkar att projektgruppen utökas med en representant från 
Sverigedemokraterna. 
 
Kent Lewén (fp) med instämmande av Peter Johansson (s) yrkar bifall till Nils 
Johanssons förslag. 
 
Proposition och beslut 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, därefter beslutar 
äldrenämnden bifall till Nils Johanssons yrkande. 
 

 Äldrenämnden föreslås besluta 
 

att  tillsätta en projektgrupp med uppdrag att, med hänvisning till äldrenämndens 
§ 4 2006, fortsätta arbetet med att formulera förslag till framtidsprogram för 
äldreomsorgen i Karlskrona kommun, 
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§ 13 (forts) 
Framtidsprogram för äldreomsorgen. 
 
att  projektgruppen ska ha åtta ledamöter med fördelningen fyra ledamöter (varav 
en sammankallande) till M, C, Fp och KDS, två ledamöter till S, en ledamot till V, 
samt en ledamot till SD, 
 
Projektgruppen 
Jan-Åke Nordin, (m) sammankallande 
Gunhild Arvö, (fp) 
Ernica Jahic, (c) 
Elin Håkansson (kd) 
Peter Johansson (s) 
Siv Brorsson (s) 
Camilla Persson (v) 
Nils Johansson (sd) 
 
att  inbjuda pensionärsföreningarnas representanter i det kommunala 
pensionärsrådets arbetsutskott, samt en representant från demensföreningen att 
ingå i projektgruppen, 
 
att  ge förvaltningschefen i uppdrag att etablera arbetsgrupp (er) i den 
utsträckning som behov härför identifieras, 
 
att  ge sammankallande i projektgruppen mandat att bjuda in till referens- 
grupp (er) i den utsträckning som behov härför identifieras, 
 
att projektgruppen ska presentera sitt slutliga förslag till framtidsprogram vid 
äldrenämndens sammanträde i januari 2008, samt 
 
att  kostnaderna för projektgruppens politiska företrädares arbete ska belasta 
nämndens verksamhet och övriga medverkandes respektive ordinarie verksamhet 
 
Därutöver föreslås äldrenämnden besluta 
 
att  ge förvaltningschefen i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde i april 
2007 arbeta fram förslag till principiella och vägledande underlag för fortsatt 
boendeplanering. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________  
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Diariet  Dnr 2006.429.730 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 14 
Uppdatering av verksamhetsmål för äldrenämnden. 
 

  Nu gällande verksamhetsmål för äldrenämnden fastställdes 2002-12-17. Mot 
bakgrund av såväl förändrad politisk ledning som förändringar i verksamheten 
sedan verksamhetsmålen fastställdes finns anledning att uppdatera 
måldokumentet. 

 
  Uppdateringen av verksamhetsmålen ska tidsmässigt ta fasta på behov av att 

formulera mål inför nämndens beslut om budget 2008. Det innebär att vissa mål 
kan komma att stadfästas före det att arbetet i projektgruppen för äldreomsorgens 
framtidsprogram är klart. I allt väsentligt ska dock verksamhetsmålen, som i sig är 
”i tiden kortare” än de inriktningar som kommer att formuleras inom ramen för 
framtidsprogrammet, baseras på kända diskussioner och resultat från 
programarbetet. 

 
  Förslag till i sin helhet uppdaterade verksamhetsmål ska föreligga till 

äldrenämndens sammanträde i januari månad 2008. 
 
  Äldrenämnden föreslås besluta 
 
  att  ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta fram förslag till uppdatering av 

verksamhetsmål för äldrenämnden, samt 
 
  att  redovisning ska ske vid äldrenämndens sammanträde i januari 2008. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.015.735 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
  § 15 

Förslag till förändringar inom servicehuset Fregatten. 
 
Under se senaste året har vårdtyngden ökat inom servicehuset Fregatten med en 
topp under sommaren 2006. 
 
Flera vårdtagare och deras anhöriga aktualiserade boendebyte till 
biståndshandläggarna. Anledningarna till boendebyte var att boendet inte 
uppfyllde en bra omsorg för dementa vårdtagare. 
 
Synpunkter som framkommit var att: 
 

• Det fanns behov av mer samlad tillsyn 
• Boendets utformning när man är dement 
• Ensamhet och isolering 
• Otrygghet 
• Svårigheter med en bra aktivering 
• Stora omvårdnadsbehov 

 
Under senhösten 2006 uppkom samma situation igen att behoven hos ett antal 
vårdtagare med demensdiagnos inte kan tillgodoses på ett bra sätt inom Fregatten. 
 
Om en dagverksamhet startas på servicehuset Fregatten kan möjligheterna till 
kvarboende utökas. Det innebär att äldre personer slipper flytta sam att det är en 
ekonomisk fördel då lediga platser kan fördelas till personer som nu vistas på 
korttidsboende. 
 
Utökade kostnader 
Hyresbortfall för en tvårumslägenhet ca 60.000 kr/år 
Investering för inventarier till lägenhet ca 30.000 kr. 
 
Förändringen kan starta februari 2007. 
 
Äldrenämnden föreslås besluta 
 
att  inom servicehuset Fregatten inrätta en dagverksamhet för vårdtagare som bor 
där och som bedöms ha behov av sådan verksamhet, samt 
 
att  kostnaden för dagverksamheten belastar internbudget 2007. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2006.0383.730 
Ledn gr 
Utredare 
Kf 
 

 
 
 
 
§ 16 
Rapport till kommunfullmäktige avseende gynnande ej verkställda beslut för 
bistånd 2006-12-31. 
 

  Rapport har upprättats till kommunfullmäktige angående ej verkställda beslut. 
 
  Rapporten har parallellt inlämnats till kommunstyrelsen i samband med att den 

redovisades på äldrenämndens AU, för att tidsintervallen ej ska påverkas. 
 
  Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  till kommunfullmäktige överlämna rapport per 2006-12-31 över gynnande 

men ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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 § 17 
 Delegeringsbeslut 

 
a) dom mål nr 9294-06. Länsrätten i Skåne län. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
 
 
 
  



  31 januari 2007 11 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
§ 18 
MEDDELANDEN 
 
Kommunal sektion 12 
Val av huvudskyddsombud och ersättare fr o m 2007-01-01 och ledamöter och 
ersättare till äldreförvaltningens centrala samverkan fr o m 2007-01-01. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från Kompetensstegens styrgrupp 2006-12-15. 
Minnesanteckningar från Kompetensstegens styrgrupp 2007-01-17. 

 
___________________ 
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  § 19 

Frågor 
 
Personnummer 
Camilla Persson undrar varför personnummer på två personer inte fanns med i 
underlaget i rapporten för gynnande ej verkställda beslut för bistånd 2006-12-31. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson lovar att återkomma med svar vid nästa möte. 
 
Utbildning av äldrenämnden 
Kent Lewén vill att utbildningsprogrammet för äldrenämnden utökas med 
information om Kommunala Pensionärsrådet. 
 
Ordföranden Jan-Åke Nordin svarar att man lägger till en punkt under 
utbildningstillfället den 28 mars. 

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 28 februari 2007 
 
§ 20 Bokslut 2006. 
 
§ 21 Internbudget 2007. 
 
§ 22 Sökande till särskilt boende januari 2007. 
 
§ 23 Remissvar. Patientdatalagen. 
 
§ 24 Förslag till reviderad Arbetsmiljöplan. 
 
§ 25 Länsstyrelsens undersökning av ej verkställda beslut, avdragsbeslut samt ej verkställda 

domar inom kommunal verksamhet 2006. 
 
§ 26 Förslag till ändringar av tillämpningsbestämmelser för avgifter inom äldreomsorgen. 
 
§ 27 Förslag till samrådsyttrande över Detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl på Saltö. 
 
§ 28 Enkät Önskad sysselsättningsgrad. 
 
§ 29 Information om beräknade konsekvenser på grund av ny arbetstidslag. 
 
§ 30 Delegeringsbeslut. 
 
§ 31 MEDDELANDEN. 

 
§ 32 Frågor. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Militärhemmet, Stortorget 1 
 onsdagen den 28 februari 2007, kl 14.45 – 17.20 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
   Alf Öien (s) 
   Angela Sandström (s)   
  Camilla Persson (v) kl 14.45 – 16.40 §§ 20 - 22 
  Nils Johansson (sd) 
  Gunnar Sandwall (m) tjg ers kl 14.45 – 17.20 
  Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.45 – 17.20 
   Lena Tvede-Jensen (s) tjg ers kl 16.40 – 17.20 §§ 23 - 32 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (m) 
   Marianne Nordin (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) kl 14.45 – 15.45 
   Ernisa Jahic (c) 
   Lena Tvede-Jensen (s) kl 14.45 – 16.40 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ekonom Fredrik Svensson 
   distriktschef Eva Herbertson 
   vik myndighetschef Annika Tronje 
   personalchef Susanne Nordin 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Gunhild Arvö 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 20 - 32 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Gunhild Arvö  

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         mars 2007,  
intygar i tjänsten 

________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet  Dnr 2006.141.042 
Kf 
Ledningsgruppen 
Utredare 
Revisorerna 
Tuovi Henriksson  
 
  § 20 

  Bokslut 2006. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson och ekonom Fredrik Svensson informerar om 
utfallet av bokslut 2006. 
 
Personalchef Susanne Nordin informerar om personalbokslut 2006. 

 
Under 2006 beslutade kommunfullmäktige att äldrenämndens ekonomiska ram 
skulle höjas långsiktigt med 10 Mkr, vilket har förbättrat resultatet för 2006 med 
motsvarande. 
 
Av det redovisade negativa resultatet på -9,2 Mkr är -5,0 Mkr att hänföra till 
uteblivna intäkter till följd av att utförd delegerad sjukvård inte har fakturerats 
landstinget. I avvaktan på utredningen om hemsjukvårdens fortsatta 
huvudmannaskap har äldrenämnden valt att låta den på delegation utförda 
sjukvården fortsätta i oförändrad omfattning, ett förhållande som i allt väsentligt 
även kommer att gälla för det kommande verksamhetsåret.  
 
Resterande del av det negativa resultatet förklaras av ett stort antal faktorer, såväl 
positiva som negativa. I stort måste dock tillåtas konstatera att den ekonomiska 
präglade verksamhetskontrollen i allt väsentligt varit framgångsrik. Det 
verksamhetsrelaterade negativa resultatet på -4,2 Mkr motsvarar en avvikelse mot 
nämndens ram med mindre än en procent. 
 
Kent Lewén (fp) och Peter Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  hemställa om att investeringsmedel för snabbkoppling för reservkraft vid 
äldreboenden, 1,0 Mkr, överförs till år 2007, 
 
att  resterande del av utbetalt statligt bidrag för Kompetensstegen, 5,1 Mkr, 
överförs till år 2007, 
 
att resterande del av det utbetalda statliga stimulansbidraget, 3,2 Mkr, överförs till 
år 2007, samt 
 
att  i övrigt godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för 
verksamhetsåret 2006. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 



  28 februari 2007 4 

Diariet  Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 21 
  Internbudget 2007 
 
  Förvaltningschef Per Jonsson och ekonom Fredrik Svensson informerar om 

äldreförvaltningens internbudget för 2007. 
 
  Arbetet med äldrenämndens internbudget har bedrivits med utgångspunkt i de 

ekonomiska ramar som anvisats av kommunfullmäktige. De anvisade ramarna är, 
trots ett inte obetydligt tillskott av resurser, inte i nivå med den resurs som 
äldrenämnden i sitt budgetförslag hösten 2006 hemställt om. Trots detta ansluter 
förslaget i allt väsentligt, om än inte i alla detaljer, till de inriktningar som låg till 
grund för nämndens budgetbeslut. 

 
  De prioriteringar som förvaltningen har varit tvungen att göra för att rymma 

budgetförslaget inom anvisad ram har diskuterats, beretts och slutligen förankrats 
i förvaltningschefens ledningsgrupp. Slutresultatet innebär inte, trots genomförda 
prioriteringar, någon försämring i förhållande till föregående år, men inte heller 
någon generellt sett förbättrad situation. 

 
  Kent Lewén (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
  Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 

 
  Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna förslag till internbudget för 2007. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0151.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 22 

  Sökande till särskilt boende januari 2007 
 

Vik myndighetschef Annika Tronje informerar i ärendet. 
 
Kön till särskilt boende i januari 2007 redovisas. Antalet sökande är totalt i januari 
73 personer och 2 är sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 22 personer. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________  
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Diariet  Dnr 2006.442.004 
Socialdepartementet 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 23 
Remissvar. Patientdatalagen 

 
  Äldrenämnden har från Socialdepartementet erhållit Huvudbetänkandet av 

Patientdatautredningen på remiss. Remissen innebär en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

 
  Av lämnade synpunkter framkommer att äldreförvaltningen ställer sig positiv till 

utredningens förslag om en lag, patientdatalag, som täcker hur personuppgifter 
skall behandlas inom hälso- och sjukvården samt lagens olika delar. 

 
  Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 
 
  att godkänna upprättat remissvar till Socialdepartementet. 

 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.051.026 
Kommunledningsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 24 

Förslag till reviderad arbetsmiljöplan. 
 
  Kommunledningsförvaltningen har skickat ut förslag på reviderad 

arbetsmiljöpolicy för yttrande. 
 
  Äldreförvaltningens ledningsgrupp har lämnat förslag till yttrande: 
 
  ”Förslaget föredömligt kortfattat och lätt att förstå. Mål och ansvar 

sammanfattar med tydlighet Karlskrona kommuns ambitionsnivå i god 
arbetsmiljö. Förslaget anger en ambition som äldrenämnden anser vara möjlig 
att uppnå. Kraven ställer ett berättigat krav på ett aktivt förhållningssätt av 
arbetsledning inom förvaltningen. 

 
  Texten föreslås uppdateras där det finns anvisning till Arbetarskyddsstyrelsen 

som numera heter Arbetsmiljöverket.” 
 

  Äldrenämnden föreslås besluta 
 

att  godkänna äldreförvaltningens förslag till yttrande över förslag till reviderad 
arbetsmiljöpolicy. 
 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.010.704 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 
§ 25 
Länsstyrelsens undersökning av ej verkställda beslut, avslagsbeslut samt ej 
verkställda domar inom kommunal verksamhet, år 2006. 
 

  Regeringen har i sitt regleringsbrev för år 2006 givit Länsstyrelsen i uppdrag att 
följa upp ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov för äldre 
och funktionshindrade per den 31 december 2006. 

 
  Länsstyrelsen hemställer om svar på enkät Förekomst av ej verkställda beslut och 

domar den 31 december 2006 samt avslagsbeslut under år 2006, trots behov före 
den 15 februari 2007. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2006.0038.706 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 
 

 
 

 § 26 
Förslag till ändringar av tillämpningsbestämmelser för avgifter inom 
äldreomsorgen 

 
I särskilt boende erbjuds ett servicepaket med förbrukningsartiklar. Den enskilde 
väljer själv om att ha servicepaketet. Priset för servicepaketet kontrolleras inte 
mot maxtaxan. 
 
Servicepaket 1, pris 100 kr/månad innehåller 
- Soppåsar 
- Tvättmedel/mjukmedel 
- Rengöringsmedel/sanitetsrengöring 
- Toalettpapper/hushållspapper 
- Glödlampor 
 
Servicepaket 2, (tillägg) pris 100 kr/månad innehåller 
- Haklappar 
- Tvättlappar 
 
Servicepaket erbjuds inte inom korttidsboende. De artiklar som ingår i 
servicepaketen ingår i avgiften för korttidsvård. 
 
På Ekliden gör vi undantag på servicepaket 1 på grund av att där finns en separat 
tvättinrättning med en tvättmaskin med tvättmedelsautomat. Om man inte önskar 
servicepaket 1 kan man välja att betala bara för tvättmedel/mjukmedel 
(2007, 30 kr/månad). 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna föreslagna förändringar enligt upprättat förslag att gälla för 2007. 
 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
 
 
 
  

Diariet Dnr 2007.022.214 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 

 
§ 27 
Yttrande över detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl på Saltö 
 

  Förslag till detaljplan för fastigheten Fiskhamnen 3 m fl är översänt till 
äldrenämnden för samråd. Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt synpunkter 
senast 2007-02-09 varför äldreförvaltningen har inlämnat preliminära synpunkter. 
Planområdet är beläget på södra Saltö och omfattar Saltö torg och området söder 
ut som gränsar till pågående byggnation av flerbostadshus på höjdplatån. 

 
  Den framtida befolkningens åldersstruktur med allt fler äldre personer innebär 

ökade behov av bostäder som är lämpliga för äldre i det ordinarie 
bostadsbeståndet. Detta genom god tillgänglighet, närhet till service, möjlighet till 
social gemenskap och trygghet etc. Likaså finns ett behov av ett ökat antal platser 
i särskilda boendeformer liksom ersättningsplatser till följd av bl a omvandling av 
befintliga platser. 

 
  Äldreförvaltningen bedömer att det aktuella området kan vara mycket attraktivt 

som bostadsområde för äldre personer. Området har en direkt närhet till en 
attraktiv utemiljö med grönområden, hav och utblickar och även möjlighet till 
goda allmänna kommunikationer med Karlskrona centrum och service. 

 
  Äldreförvaltningen ser det som mycket viktigt att bostäderna och de allmänna 

utrymmena liksom området i sin helhet utformas så att det i största möjliga 
utsträckning blir tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. Området är kuperat vilket ytterligare stärker vikten av detta. 
Uppnås en god tillgänglighet bör området kunna vara mycket lämpligt för boende 
för äldre personer, kanske i form av seniorboende. Angöring för t ex färdtjänst bör 
kunna ske i direkt anslutning till respektive punkthus entré. Inriktningen på 
hyresrätter bedöms som positivt då det ger en blandning av upplåtelseformer inom 
området. 

 
  Äldreförvaltningen har fört inledande samtal med Saltöhem AB och dess planer 

och förutsättningarna att inrymma ett äldreboende (särskild boendeform) i 
området. Äldrenämnden är intresserad av att fortsätta dessa diskussioner. Ett 
särskilt boende ställer dock stora krav vad avser ytor, lokalernas utformning, 
samband och överblickbarhet liksom på tillgängligheten och närhet till en 

 
 
 
  
 
  § 27 (forts) 
  Yttrande över detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl på Saltö  
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  attraktiv utemiljö. Äldreförvaltningens bedömning är att ett särskilt boende kräver 
sammanlagda ytor mellan 2100-2800 kvm. 

 
  Äldreförvaltningen ser det som önskvärt att detaljplanen kan möjliggöra en 

förbindelsegång mellan de två södra punkthusen på våningsplan fem alternativ 
sex. Äldreförvaltningen ser det också som önskvärt att detaljplanen möjliggör 
uteplatser/terrasser/ i såväl markplan som i övre våningsplan för de södra 
punkthusen och för länkbyggnaderna. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  avge synpunkter på planförslaget för Fiskhamnen 3 m fl på Saltö i enlighet 

med ovan. 
 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.099.024 
Ledningsgruppen 
Utredare 
    
 
 
 

 
 
  § 28 

Enkät Önskad sysselsättning 
 

  Karlskrona kommun tillämpar en arbetsform som innebär att den anställde har rätt 
att begära ökad sysselsättning inom sitt eget yrke under förutsättning att han/hon 
är beredd att arbeta även på andra arbetsplatser där samma kompetens behövs. 
Inom äldreförvaltningen har denna tillämpning inneburit att den anställde har ett 
schema med fasta arbetstider på en arbetsplats och därtill markerat i schemat vilka 
dagar de kan tänka sig att arbeta mer. Anställningen höjs då till den överenskomna 
sysselsättningsgraden. Lön utbetalas enligt anställningen men arbetstiden arbetas 
in över året. Slutavstämning sker vid årsskiftet. 

 
  Syftet med enkäten är att ta reda på hur önskad sysselsättning som arbetsform 

uppfattas, samt hur många som önskar en heltidstjänst. Syftet är också att se om 
det finns grupper (kön, ålder, ansvar för barn, civilstånd, geografiskt område) som 
avviker i någon specifik fråga. 

 
  Sammanfattningsvis så kan man utifrån enkätens svar dra slutsatsen att det endast 

är en mindre grupp som inte trivs med önskad sysselsättningsgrad som 
arbetsform. Kommunal har signalerat att de fått negativa reaktioner på avtalet från 
sina medlemmar. Till viss del finns stöd för förbättringsområden, men svaren i 
enkäten ger inte stöd för att önskad sysselsättningsgrad i sin helhet är en dålig 
arbetsform. Därför bör avtalet kring önskad sysselsättning fortskrida. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2006.374.029 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 29 
Information om beräknade konsekvenser på grund av ny arbetstidslag 

 
  Samtliga arbetsledningar inom äldreförvaltningen har under den period som 

scheman upprättades och någon vecka in på det nya året fört anteckningar om 
förväntade konsekvenser av lagstiftningen. Ofta påpekas att konsekvenserna inte 
renodlat beror på lagstiftningen. 

 
  De kritiska tidpunkterna är kväll, morgon samt helger. De arbetsgrupper som 

upplever omedelbara negativa konsekvenser är oftast grupper med få anställda 
eller arbetsgrupper som ansvarar för ett område med hög vårdtyngd redan tidigare 
på de aktuella tidpunkterna. Även arbetsgrupper med många heltidstjänster eller 
grupper med flexibla arbetstidsmodeller pekar på att den nya lagstiftningen 
upplevs vara svårare att planera flexibelt inom. 

 
  Ingen grupp har i dagsläget fått förstärkt bemanning – men det kan inte uteslutas 

bli en konsekvens i förlängningen. 
 
  Ny uppföljning planeras till 31/3 2007 samt 31/10 2007. Ny rapportering sker till 

äldrenämnden efter dessa uppföljningar. 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  ___________________ 
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 § 30 
 Delegeringsbeslut 

 
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2006. 
b) Avskrivning av kundfordringar 2006. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 31 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 6 Förutsättningar för att investeringstillstånd skall kunna prövas av 
kommunstyrelsen. 
§ 12 Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun 
 
Kommunfullmäktige 
§ 191 Budget 2007 och plan 2008-2009 för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 197 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2006. 
§ 201 Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning. 
§ 7 Återremiss. Införande av hemtjänstpeng. 
§ 24 Svar på motion om Äldreomsorgen direkt, återremiss. 
§ 25 Utskott och beredningar under kommunstyrelsen. 
 
Handikappnämnden 
§ 9 Förslag till beslut avseende tillämpningsanvisningar avseende avgifter för 
insatser enligt socialtjänstlagen. 
 
Socialdepartementet 
Remiss. Regler för skydd och rättsäkerhet inom demensvården (SOU 2006:110) 
- Betänkande av Utredningen om skyddsåtgärder inom vård och omsorg för 
personer med nedsatt beslutsförmåga (S2005:02). 
 
Landstinget Blekinge 
Kallelse Förtroendenämnden 2007-02-08. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Enkät. Anmälningar om missförhållanden år 2006. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens AU 2007-01-18. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp tillika skyddskommitté  
2006-12-12. 
Minnesanteckningar från KPR:s AU 2007-01-18. 
 
___________________ 
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§ 32 
Frågor 
 
Lex Sahra information 
Förvaltningschef Per Jonsson och distriktschef Eva Herbertsson informerar om 
två aktuella Lex Sahra fall. 

 
Förvaltningschef Per Jonsson informerar om en dom, mål nr T 1552-02 i Blekinge 
tingsrätt som inkommit. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 28 mars 2007 
 
§ 33 Budgetuppföljning med prognos per 28/2 2007. 
 
§ 34 Sökande till särskilt boende februari 2007. 
 
§ 35 Remiss. Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (SOU 2006:110)  
   - Betänkande av Utredningen om skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med 

nedsatt beslutsförmåga. 
 
§ 36 Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun. 
 
§ 37 Avtal med Landstinget Blekinge om FoU-verksamhet. 
 
§ 38 Ändrad handläggningsrutin vid klagomål. 
 
§ 39 Avtal om aktiviteter för äldre och handikappade vid Villa Lorentsberg. 
 
§ 40 Införande av hemtjänstpeng. . 
 
§ 41 Dom. Mål nr 1552-02. Begäran om prövningstillstånd. 
 
§ 42 Tjänstetillsättningar på äldreförvaltningen. 
 
§ 43 Lex Sahra information 

 
§ 44 Delegeringsbeslut. 
 
§ 45 MEDDELANDEN. 

 
§ 46 Frågor. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Sessionssalen, Tegelhuset, Drottninggatan 69 
 onsdagen den 28 mars 2007, kl 14.00 – 16.40 
 Sammanträdet ajournerades kl 16.20 – 16.25 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m)                        Gunhild Arvö (fp) 
  Veste Brynestam (c) ej § 44 pga jäv    Elin Håkansson (kd) 
  Chatarina Holmberg (s)                       Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s)                                   Alf Öien (s) 
   Angela Sandström (s)   
  Camilla Persson (v)  
  Nils Johansson (sd) 
  Gunnar Sandwall (m) tjg ers kl 14.00-16.40 
  Christer Göstasson (s) tjg ers kl 15.40-16.40 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (m) kl kl 14.00-15.30 
   Marianne Nordin (m) 
   Kenneth Matsson (fp) kl 14.00-15.15 
   Ernisa Jahic (c) kl 14.00-15.00 
   Christer Göstasson (s) 
   Anita Löfström (s) ej § 39 pga jäv 
   Carl-Henrik Larsson (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson         ekonom Fredrik Svensson 
   distriktschef Eva Herbertson          personalchef Susanne Nordin 
   vik myndighetschef Annika Tronje 
   kommunjurist Lennarth Eriksson 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Veste Brynestam 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 33 - 46 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________             ___________________ 
 Veste Brynestam                        Ann-Marie Branje 
 §§ 33-43, §§ 45-46                     § 44    

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       april 2007,  
intygar i tjänsten 

 

________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet  Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
  § 33 

  Budgetuppföljning med prognos 28/2 2007. 
 
  Ekonom Fredrik Svensson och personalchef Susanne Nordin informerar om 

budgetuppföljningen för februari 2007. 
 

  Äldrenämndens resultat efter två månader visar +0,2 Mkr. Resultatet för 
motsvarande period föregående år var -0,8 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa 
ett negativt resultat om -5,6 Mkr för år 2007. Prognostiserat resultat förklaras av 
befarad avvikelse för intäkter och av kostnaden för en extra köpt korttidsplats. 

 
  De prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m februari månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående månad samt, där direkt kunskap om 
framtiden saknas, erfarenhetsbaserad 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. 

 
  Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 
 

att  godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport 
 

  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

  Yrkande 
Kent Lewén (fp) yrkar att uppdra åt förvaltningschefen att initiera överläggningar 
med landstinget Blekinge i syfte att få fram ett nytt avtal gällande delegerad 
sjukvårdsinsats som utförs av kommunens hemtjänst i ordinärt boende. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att initiera överläggningar med landstinget 
Blekinge i syfte att få fram ett nytt avtal gällande delegerad sjukvårdsinsats som 
utförs av kommunens hemtjänst i ordinärt boende. 
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Diariet  Dnr 2004.0151.739  
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 34 
  Sökande till särskilt boende februari 2007 
 

Kön till särskilt boende i februari 2007 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
februari 73 personer och 2 är sökande från annan kommun. De som väntat mer än 
3 månader är 23 personer. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.069.776 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 35 

 Remiss. Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården  
  (SOU 2006:110) – Betänkande av Utredningen om skyddsåtgärder inom vård 

och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga. 
 
  Karlskrona kommun har erhållit rubricerat betänkande för remissvar. Remisstiden 

löper till den 14 maj 2007. 
 
  Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 
 
  att uppdra till äldrenämndens arbetsutskott att avge yttrande. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

___________________  
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Diariet  Dnr 2007.120.105 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 36 
  Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun 
 
  Kommunfullmäktige har fastställt Internationell handlingsplan för Karlskrona 

kommun. Av planen framgår att bl a att varje nämnd ska rapportera och utvärdera 
det internationella arbetet för respektive verksamhetsområde, internationella 
kontakter och samarbete ska utvecklas till en naturlig del i det kommunala arbetet.  

 
  Varje nämnd ska vidare upprätta en plan för prioriteringar och verksamhetsmål 

för det internationella arbetet, en plan som årligen ska aktualitetsprövas och följas 
upp samt rapporteras till kommunledningsförvaltningen. 

 
  Äldreförvaltningens bedömning är att arbetet med nämndens internationella 

handlingsplan inlemmas i det ordinarie budgetarbetet. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  plan för prioriteringar och verksamhetsmål för det internationella arbetet 

upprättas i samband med ordinarie budgetarbete. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.101.730 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 37 

  Avtal med Landstinget Blekinge om FoU-verksamhet 
 

 Äldreförvaltningen har under vintern, tillsammans med länets övriga kommuner 
och landstinget Blekinge arbetat fram förslag till nytt avtal avseende FoU-
verksamhet. Karlskrona kommuns medelsanvisning för FoU-samarbetet med 
Landstinget Blekinge återfinns inom äldrenämndens budget. Avtalet omfattar 
äldre- och handikappverksamhet, men ej verksamhet inom socialnämndens 
ansvarsområde, vilket är en skillnad jämfört med tidigare avtal. 

 
  Avtalet föreslås löpa fram till 2008-12-31. Av avtalstexten framgår att parterna 

gemensamt har intentionen att skapa ett nytt avtal för tiden därefter. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  föreslå kommunstyrelsen att, under förutsättning att övriga kommuner i 

Blekinge fattar sammalunda beslut, godkänna förslag till avtal med Landstinget 
Blekinge avseende gemensam FoU-verksamhet. 

 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.142.108 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 
§ 38 
Ändrad handläggningsrutin vid klagomål 

   
  I samband med pågående översyn och revidering av Klagomål- och 

synpunktshanteringen har följande förändring gjorts; 
 
  Distriktschef/motsvarande för respektive verksamhet kommer i fortsättningen 

alltid vara handläggare av skriftliga klagomål. Det innebär att det är 
distriktschef/motsvarande som ansvarar för utredningen och beslutar om vilka 
åtgärder som skall vidtas. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.130.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 
 

 
 

 § 39 
Avtal om aktiviteter för äldre och handikappade vid Villa Lorentsberg 

 
Förvaltningschef Per Jonsson informerar i ärendet. 
 
Avtalsförslaget är framtaget i samråd med PRO Karlskrona. PRO Karlskrona 
kommer att behandla förslaget till avtal i sin styrelse den 2 april 2007. 
 
På grund av jäv deltog inte Anita Löfström (s) i beslutet i detta ärende. 
 
Äldrenämnden föreslås besluta 
 
att  uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal med PRO Karlskrona gällande 
Villa Lorentsberg,  i enlighet med framlagt förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Diariet Dnr 2007.076.730 
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Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 

 
 
§ 40 
Införande av hemtjänstpeng 
 

  Kommunfullmäktige beslutade under § 7, 2007 att återremittera ärende gällande 
införande av hemtjänstpeng för ytterligare beredning. 

 
  För äldrenämndens information meddelas nu att kommunledningsförvaltningen 

har överlämnat ärendet till äldrenämnden för beredning. Äldreförvaltningen tolkar 
uppdraget på sådant sätt att återremissen avser att dels utarbeta förslag till 
principer för införandet av hemtjänstpeng, dels att utarbeta ett detaljerat förslag 
till hur, när och på vilket sätt ett förhållande med hemtjänstpeng ska etableras. 

 
  Äldreförvaltningens bedömning är att förslag till införande av hemtjänstpeng kan 

presenteras för äldrenämnden tidigast i september månad 2007. Av detta följer att 
ett införande av hemtjänstpeng kan ske först i början av år 2008. 

 
  Förvaltningschef Per Jonsson informerade arbetsutskottet om att han avser att 

anställa utredningsresurser utöver budget för att genomföra uppdraget. 
 
  Kent Lewén (fp) och Elin Håkansson (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
  Peter Johansson (s), Alf Öien (s) och Camilla Persson (v) yrkar avslag till 

arbetsutskottets förslag. 
 

  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  uppdra åt förvaltningschefen att utarbeta förslag till hemtjänstpeng. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
   

___________________ 
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Diariet Dnr 2002.0218.020 
Ledningsgruppen 
Kommunjurist L Eriksson 
Utredare 
    
 
 
 

 
 
  § 41 

Dom. Mål nr 1552-02. Begäran om prövningstillstånd 
 

  Kommunjurist Lennarth Eriksson informerar i ärendet. 
 
  Sammanträdet ajournerades kl 16.20-16.25. 
 
  Kent Lewén (fp) och Peter Johansson (s) yrkar att äldrenämnden beslutar att 

fullfölja begäran om prövningstillstånd gällande mål nr 1552-02. 
 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att  fullfölja av kommunens juridiska ombud begäran om prövningstillstånd 

gällande mål nr 1552-02. 
 
  Paragrafen anses omedelbart justerad. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 42 
Tjänstetillsättningar på äldreförvaltningen 
 
Förvaltningschef informerar om de tjänstetillsättningar som är klara på 
äldreförvaltningen. 
 
Utvecklingschef Eva Herbertson 
Chef för myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
Distriktschef Ann-Helen Erwing 
Distriktschef Ewa Carlsson-Sjögren 
Distriktschef Maria Appelskog 
 
Informationen tas till dagens protokoll  
 
___________________ 
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Diariet Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 43 
Lex Sahra information 
 
Förvaltningschef Per Jonsson informerar om utredning i  Lex Sahra anmälan. 
 
Informationen tas till dagens protokoll 

 
___________________ 
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§ 44 
Delegeringsbeslut 

 
a) biståndsbeslut från myndighetskontoret februari 2007. 
b) arbetsutskottets protokoll 2007-01-17. 
c) arbetsutskottets protokoll 2007-02-14 
 
På grund av jäv deltog inte Veste Brynestam (c) i beslutet i detta ärende. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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 § 45  
 MEDDELANDEN 

 
Ledarna 
Anmälan av fackligt ombud samt ersättare. 
 
Landstinget Blekinge 
Förtroendenämndens Blekinge verksamhetsberättelse 2006. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut, dnr 701-8320-06. Granskning av äldreboendet Skogsgläntan. 
Förfrågan, dnr 701-1736-07. Verkställighet av dom, mål nr 1071-06. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
MBL § 11 Förhandling äldreförvaltningens internbudget. 
MBL § 11 Äldreförvaltningens tjänstetillsättning, myndighetschef. 
Förtroendenämnden 2007-02-08. 
Minnesanteckningar från Kompetensstegens styrgrupp 2007-02-21. 
Minnesanteckningar från KPR:s AU 2007-02-15. 
 
Övrigt 
Skrivelse daterad 2007-03-06, dnr 2007.068.108. För höga avgifter för 
servicepaketet. 

 
___________________ 
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§ 46 
Frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  25 april 2007 1 

 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 april 2007 
 
§ 47 Budgetuppföljning med prognos per 31/3 2007. 
 
§ 48 Tidplan för budgetarbete, budget 2008 (Plan 2009-2010). 
 
§ 49 Boendeplanering. 
 
§ 50 Särskilt boende i tillfälliga lokaler. 
 
§ 51 Beviljande ansökningar till särskilt boende mars 2007. 
 
§ 52 Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl. 
 
§ 53 Detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl. 
 
§ 54 Hyressättning av Björkhaga. . 

 
§ 55 Delegeringsbeslut. 
 
§ 56 MEDDELANDEN. 

 
§ 57 Frågor. 
 
 
___________________ 

 



  25 april 2007 2 

 
Plats och tid Sessionssalen, Tegelhuset, Drottninggatan 69 
 onsdagen den 25 april 2007, kl 14.10 – 17.10 
 Sammanträdet ajournerades kl 16.00 - 16.15 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m)                       
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd)  
  Chatarina Holmberg (s) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Alf Öien (s) 
   Angela Sandström (s)   
  Nils Johansson (sd) 
  Kenneth Matsson (fp) tjg ers 14.10-17.10 
  Christer Göstasson (s) tjg ers 14.10-17.10 
  Anita Löfström (s) tjg ers 14.10-17.10 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (m) 
   Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Ernisa Jahic (c) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson     ekonom Fredrik Svensson 
   personalchef Susanne Nordin    distriktschef Eva Herbertson 
   distriktschef Carina Thörnquist 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   utrednings- och planeringssekreterare Magnus Gruvberger 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Chatarina Holmberg 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 47 - 57 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Chatarina Holmberg 
    

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       maj 2007,  
intygar i tjänsten 
 

________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet  Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
  § 47 

  Budgetuppföljning med prognos 31/3 2007. 
 
  Ekonom Fredrik Svensson informerar om budgetuppföljningen för mars 2007. 
  Personalchef Susanne Nordin informerar om sjuklönekostnader och 

sjukfrånvaron. 
 

  Äldrenämndens resultat efter tre månader visar – 0,3 Mkr. Resultatet för 
motsvarande period föregående år var -1,1 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa 
ett negativt resultat om – 7,8 Mkr för år 2007. Prognostiserat resultat förklaras av 
befarad avvikelse för intäkter och av kostnaden för en extra köpt korttidsplats. En 
nytillkommen avvikelse jämfört med föregående prognos avser uppstart av 11 nya 
lägenheter i särskilt boende. Kostnaderna för detta särskilda boende är inte 
budgeterade. 

 
  De prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m mars månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om förväntad 
utveckling för återstående månader samt, där direkt kunskap om framtiden saknas, 
erfarenhetsbaserad 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. 

 
  Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 
 

att  godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport 
 

  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.098.042  
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 48 
  Tidplan för budgetarbete, budget 2008 (Plan 2009-2010) 
 
  Tidplanen för äldrenämndens budgetarbete för 2008 och plan 2009-2010. 
 
  Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 
 

att  godkänna upprättad tidplan för budgetarbete 2008, plan 2009-2010. 
   

 Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2006.311.739 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 49 

  Boendeplanering 
 
  Förvaltningschef Per Jonsson föredrar ärendet. 
 

Vid sammanträde 2006-09-27, § 97, hanterade äldrenämnden ärende om planering 
för nybyggnation av bostäder i särskilt boende varvid följande beslutades: 

 
   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 samhällsbyggnads-

 förvaltningen 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 49 (forts) 



  25 april 2007 6 

 Boendeplanering  
 
 Vid sammanträde 2007-01-31, § 13, beslutade äldrenämnden bl.a.  

 
 att   tillsätta en projektgrupp med uppdrag att, med hänvisning till äldrenämndens 

beslut § 4 2006, fortsätta arbetet med att formulera förslag till framtidsprogram 
för äldreomsorgen i Karlskrona kommun, 

 
 att  ge förvaltningschefen i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde i april 

2007 arbeta fram förslag till principiella och vägledande underlag för fortsatt 
boendeplanering. 

 
 Som redovisning av uppdragen enligt ovan överlämnar äldreförvaltningen PM 

 Framtida särskilt boende i Karlskrona kommun, daterat 2007-04-18, samt förslag 
till beslut enligt nedan till äldrenämnden. PM:n är berett i Projektgruppen för 
Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona. 

 
 Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 

 
   1. att  inriktningen i det redovisade materialet i sin helhet ska ligga till grund för 

 förvaltningens fortsatta verksamhetsinriktade utvecklings- och planeringsarbete, 
 

   2. att  inriktningen i det redovisade materialet i sin helhet ska ligga till grund för 
 Projektgruppen för Framtidsprogram för äldreomsorgens fortsatta arbete, 

 
   3. att  uppdra till äldreförvaltningen att ta fram förslag till genomförandeprocess 

 till äldrenämnden, 
 

   4. att  uppdra till äldreförvaltningen att med tekniska förvaltningens stöd inleda 
 samverkan och förhandling med Saltöhem AB avseende nybyggnad av särskilt 
 boende i kv. Fiskhamnen m.m.(Saltö Torg), 

 
   5. att  avvakta med slutligt ställningstagande till etablering av särskilt boende i kv 

 Hemmet intill dess pågående miljöutredning är slutförd, 
 
   6. att  mot bakgrund av beslutet i att-sats nr 5 avvakta med slutligt ställnings-

 tagande avseende framtida användningsområde av Fregatten, 
 
   7. att  mot bakgrund av beslutet i att-sats nr 5 uppdra till äldreförvaltningen att 

 skyndsamt ingångsätta planering av särskilt boende på fastigheten Vedebylund 
1:1  (f d Vedebylunds handelsträdgård) samt hemställa om tekniska förvaltningens 
 medverkan i denna planering, 

 
 
 
 
 
 

 
  § 49 (forts) 
   Boendeplanering  
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   8. att  uppdra till förvaltningschefen, äldreförvaltningen, att uppta diskussioner 

 med Landstinget Blekinge avseende förutsättningar för nybyggnation av   
 bostäder för särskilt boende i kv Posse (Tullgårdstomten), 

 
   9. att  i äldrenämndens förslag till budget 2008-2010 rikta anslagsframställan 

 utöver nu gällande ram om ytterligare sju Mkr år 2008 samt ackumulerat   
 preliminärt 22 Mkr år 2009 och ackumulerat preliminärt 50 Mkr fr o m år   
 2010, samtliga värden i 2006 års löne- och prisnivå, samt 

 
   10. att  informera kommunstyrelsen om framtida resursbehov för utbyggnad av 

 särskilt boende utanför planperioden 2008-2010 beräknas uppgå till ytterligare 
 fem Mkr fram t o m år 2012. 

 
  Kent Lewén yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
  Peter Johansson yrkar att att-satserna 7 och 8 ändras till 
 

7. att uppdra åt förvaltningschefen, äldreförvaltningen, att förbereda planering för 
nybyggnation av särskilt boende på Vedebylund 1:1 
 
8. att uppdra till äldreförvaltningen att med tekniska förvaltningens stöd, 
skyndsamt inleda samverkan och förhandling med AB Karlskronahem och 
Landstinget Blekinge avseende nybyggnad av särskilt boende i kv Posse 
(Tullgårdstomten) 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, att-satserna 1-6 samt 
9 och 10, och finner att äldrenämnden beslutat i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
  
Därefter ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag i att-satserna 7 
och 8 mot Peter Johanssons ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag, varvid omröstning begärs. 
 
Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som biträder 
förvaltningens förslag röstar JA. Den som biträder Peter Johanssons 
ändringsyrkande röstar NEJ. 
 
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 7-NEJ-
röster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 49 (forts) 
Boendeplanering 
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JA röstade Kent Lewén, Ann-Marie Branje, Bengt Lindström, Veste Brynestam, 
Elin Håkansson, Nils Johansson, Kenneth Matson, Jan-Åke Nordin. 
 
NEJ röstade Peter Johansson, Chatarina Holmberg, Karl-Erik Olsson, Alf Öien, 
Angela Sandström, Christer Göstasson, Anita Löfström. 

 
  Äldrenämnden har således beslutat 
 

   1. att  inriktningen i det redovisade materialet i sin helhet ska ligga till grund för 
 förvaltningens fortsatta verksamhetsinriktade utvecklings- och planeringsarbete, 

 
   2. att  inriktningen i det redovisade materialet i sin helhet ska ligga till grund för 

 Projektgruppen för Framtidsprogram för äldreomsorgens fortsatta arbete, 
 

   3. att  uppdra till äldreförvaltningen att ta fram förslag till genomförandeprocess 
 till äldrenämnden, 

 
   4. att  uppdra till äldreförvaltningen att med tekniska förvaltningens stöd inleda 

 samverkan och förhandling med Saltöhem AB avseende nybyggnad av särskilt 
 boende i kv. Fiskhamnen m.m.(Saltö Torg) 

    
   5. att  avvakta med slutligt ställningstagande till etablering av särskilt boende i kv 

 Hemmet intill dess pågående miljöutredning är slutförd, 
 
   6. att  mot bakgrund av beslutet i att-sats nr 5 avvakta med slutligt ställnings-

 tagande avseende framtida användningsområde av Fregatten, 
 
   7. att  mot bakgrund av beslutet i att-sats nr 5 uppdra till äldreförvaltningen att 

 skyndsamt ingångsätta planering av särskilt boende på fastigheten Vedebylund 
1:1  (f d Vedebylunds handelsträdgård) samt hemställa om tekniska förvaltningens 
 medverkan i denna planering, 

 
   8. att  uppdra till förvaltningschefen, äldreförvaltningen, att uppta diskussioner 

 med Landstinget Blekinge avseende förutsättningar för nybyggnation av bostäder 
 för särskilt boende i kv Posse (Tullgårdstomten), 

 
   9. att  i äldrenämndens förslag till budget 2008-2010 rikta anslagsframställan 

 utöver nu gällande ram om ytterligare sju Mkr år 2008 samt ackumulerat 
 preliminärt 22 Mkr år 2009 och ackumulerat preliminärt 50 Mkr fr o m år 2010, 
 samtliga värden i 2006 års löne- och prisnivå, samt 

 
   10. att  informera kommunstyrelsen om framtida resursbehov för utbyggnad av 

 särskilt boende utanför planperioden 2008-2010 beräknas uppgå till ytterligare 
 fem Mkr fram t o m år 2012. 
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Diariet  Dnr 2006.311.739 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 50 
  Särskilt boende i tillfälliga lokaler 
 
  Distriktschef Eva Herbertson informerar i ärendet. 
 
  Äldrenämnden beslutade den 14 mars 2007 att uppdra åt förvaltningen att utreda 

möjligheterna till att etablera ett boende i tillfälliga lokaler. 
 
  Det konstaterades att behovet av bostäder är så överhängande att detta måste 

komma till för att möta de behov som inte kan tillgodoses avseende ansökningar 
och beviljade bistånd till särskilt boende 

 
Etableringen i tillfälliga lokaler behöver ske under våren/sommaren 2007. 
Lokalerna skall i första hand användas för att minska antalet personer som väntat 
mer än tre månader efter beviljat biståndsbeslut om boende, i andra hand för att 
minimera antalet dagar för färdigbehandlade från sjukhuset. 
 
Äldreförvaltningen har efter genomgång av olika objekt gjort en förberedande 
planering för att öppna ett boende i tillfälliga lokaler Gullbernahult 16 Lövgrund. 
Etablering vid Lövgrund tidsbegränsas att gälla längst t o m 2009-12-31. 
 
Underhand har framkommit att genomförandet av erforderliga åtgärder i lokalerna 
gör att inflyttning kan ske fr o m 15 september 2007. 
 

  Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna planeringen och ge förvaltningen i uppdrag att verkställa ovan 

angivna planering utöver budgetram, samt 
 
  att  hemställa att tekniska förvaltningen för tiden 2007-06-01—2009-12-31 träffar 

hyresavtal med Dagon för tillfälliga lokaler för särskilt boende vid Gullbernahult 
16 Lövgrund. 

 
 
 
 
 
 
 
  § 50 (forts) 
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  Särskilt boende i tillfälliga lokaler  
 
  Kent Lewén yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
  Angela Sandström yrkar att andra att-satsen ändras till 2007-09-01 – 2009-12-31. 
 
  Peter Johansson yrkar att äldrenämnden ska ge myndighetskontoret särskilt 

uppdrag att erbjuda boende på Lövgrund annan bostad i särskilt boende när 
möjlighet ges, samt att äldrenämnden i särskild skrivelse till kommunstyrelsen 
begär tilläggsanslag för 2007 års verksamhet. 

 
  Karl-Erik Olsson yrkar bifall till Peter Johanssons tilläggsyrkande. 
   
  Äldrenämnden är överens med Peter Johanssons och Angela Sandströms 

ändringsyrkande. 
 
  Äldrenämnden har således beslutat 
 
  att  godkänna planeringen och ge förvaltningen i uppdrag att verkställa ovan 

angivna planering utöver budgetram,  
 
  att  hemställa att tekniska förvaltningen för tiden 2007-09-01—2009-12-31 träffar 

hyresavtal med Dagon för tillfälliga lokaler för särskilt boende vid Gullbernahult 
16 Lövgrund, 

 
  att  ge myndighetskontoret i särskilt uppdrag att erbjuda boende på Lövgrund 

annan bostad i särskilt boende när möjlighet ges, samt 
 
  att  i särskild skrivelse till kommunstyrelsen begära tilläggsanslag om 2,2 Mkr för 

täckande av 2007 års verksamhet. 
 

___________________ 
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Diariet Dnr 2004.0151.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 51 

Antal gynnande beslut till särskilt boende mars 2007. 
 

Antal gynnande beslut till särskilt boende mars 2007 redovisas. Antalet gynnande 
ej verkställda beslut är totalt i mars 69 personer och 0 är sökande från annan 
kommun. De som väntat mer än 3 månader är 15 personer. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.125.214 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 
§ 52 
Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl 

   
  Förslag till detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl har sänts till äldrenämnden 

för samråd. Äldreförvaltningen har underhand lämnat preliminära synpunkter till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
  Planområdet är beläget inom kv Hemmet på Pantarholmen, omedelbart söder om 

Tullparken. I kvarteret finns i nuläget såväl äldreboendet Pantern som korttids-
vistelsen Rosengården. 

 
  Fastigheten Hemmet 23 (samt Hemmet 25) ägs av Stiftelsen Hemmet som också 

ansökt om ändring av gällande plan. Aktuellt önskemål är att detaljplanen skall 
möjliggöra bostäder för äldre med visst vårdbehov och tillhörande service vilket 
också anges som planförslagets syfte. 

 
  Äldreförvaltningen och Stiftelsen Hemmet för en diskussion om förutsättningar 

för en eventuell etablering av ett särskilt boende på fastigheten Hemmet 23. 
Äldreförvaltningen ser detta som ett av flera tänkbara alternativ för en 
nybyggnation inom en tidshorisont på två-tre år. 

 
  Äldreförvaltningen ser det som viktigt att planförslaget ger flexibla möjligheter 
  bl a genom en i sammanhanget stor byggrätt som kan möjliggöra alternativa 

utformningar av byggnader och tillgodose verksamheter som kräver stora 
sammanhängande ytor. Det är också viktigt att planen utöver bostäder ger 
möjligheter till kompletterande service. 

 
  Äldreförvaltningens ståndpunkt är att en förutsättning för att ett särskilt boende 

ska kunna bedrivas så att målen vad avser kvalitet i boende och omvårdnad kan 
kombineras med en kostnadseffektiv drift, är att ytor motsvarande 20 bostäder 
samt gemensamma ytor för de boende liksom vissa personalutrymmen/övriga 
utrymmen finns disponibla på samma våningsplan. Detta innebär ett behov av ca 
1100-1400 kvm/våningsplan. Lämplig storlek på ett centralt beläget särskilt 
boende bedöms till ca 40 bostäder, vilket innebär att två våningsplan disponeras 
för bostadsändamål. Härutöver tillkommer ytor för eventuellt ytterligare 
verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde som kan vara aktuella att  

 
 
 
 
 
  § 52 (forts) 
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  Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl  
 
  lokalisera i anslutning till ett särskilt boende såsom tillagningskök med matsal, 

dagcentral. 
 
  Direkt närhet till lämplig utemiljö är en faktor som i nuläget prioriteras högt vad 

avser utformningen av särskilt boende för äldre. Tillgången och tillgängligheten 
till gården liksom möjligheter att skapa terrasser/altaner på våningsplan 2 och 3 är 
därför viktigt. 

 
  De upptagna förslagen på ytor för parkeringsändamål begränsar möjligheterna till 

verksamheter i markplan liksom tillgängligheten till gårdsmiljön. Detta gäller 
främst om en del av bottenvåningen nyttjas för parkeringsändamål men till viss 
del även ett parkeringsdäck på gården. Äldreförvaltningen ser det som önskvärt att 
parkeringsbehoven och dess lösningar övervägs ytterligare för att skapa en så god 
helhetslösning som möjligt. 

 
  Härutöver vill äldreförvaltningen betona vikten av att angöringen från 

Sunnavägen utformas på ett tillgängligt och trafiksäkert sätt avseende gång- och 
cykelbanan, busshållplatsen samt angöringen med fordon. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  lämna synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl i 

enlighet med ovan. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar föreslå äldrenämnden besluta 
 
  att  lämna synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl i 

enlighet med förvaltningens förslag, samt 
 
  att  som tillägg till förvaltningens förslag betona vikten av att angöringen till 

Hemmet 23 i anslutning till Sunnavägen säkerställs i förhållande till gång- och 
cykelbanan. 

 
  Äldreförvaltningen har därefter förslagit att yttrandet revideras i så måtto att det 

kompletteras med följande: 
 

  Äldreförvaltningens bedömning är att ett särskilt boende på fastigheten 
  Hemmet 23 kräver tillgång till i stort sett hela våningsplan 2 och våningsplan 3. 

Därutöver bör stora delar av våningsplan 1 kunna inrymma verksamheter med 
direkt koppling till äldreomsorgens verksamheter. En kombination mellan särskilt 
boende och ordinärt boende med inriktning på bostäder lämpliga för äldre (t ex s 
k seniorboende) förutsätter enligt äldreförvaltningens uppfattning att det ordinära 
boendet inriktas på våningsplan 4 och 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  § 52 (forts) 
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  Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl 
 
   Äldrenämnden beslutar 
 
  att  lämna synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl i 

enlighet med förvaltningens reviderade förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet Dnr 2006.0050.214 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 
 
 

 § 53 
Detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl 

 
  Förslag till detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl fastigheter är utställt för 

granskning t o m den 20 april 2007. Planområdet är beläget i västra delen av 
Jämjö, norr om E22, ca 200 m väst/nordväst om Jämjö kyrka. 

 
  Detaljplanen har tidigare varit utställd för granskning under maj-juni 2006 men 

därefter reviderats varför den nu ställs ut på nytt. 
 
  Detaljplanen syftar till att skapa ett attraktivt område för boende och förskola. 

Inom området planeras 15 privata tomter för enbostadshus i 1 – 1½ våningar där 
ambitionen är att seniorer i ett första skede skall ges företräde till tomterna. 
Därutöver innehåller planen en förskola. 

 
  Äldrenämnden har tidigare lämnat synpunkter i samrådsskede samt utställnings-

skede genom beslut 2006-03-29 § 29 respektive 2006-06-28 § 70. 
 
  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 

ovan. 
 

  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
 
 
 
 

 
Diariet Dnr 2006.408.735 
Ledningsgruppen 
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Utredare 
 
§ 54 
Hyressättning av Björkhaga 
 

  För närvarande sker planering för åtgärder för att möjliggöra snabba anslutningar 
av reservkraftaggregat vid totalt sju prioriterade särskilda boenden. 
Förutsättningarna vid Fredriksdal och Björkhaga skiljer sig från övriga såtillvida 
att lägenheter har enskilda el-mätare och hushållsel respektive hushållsel och 
värme separat, betalas separat 

 
  Vid äldrenämndens sammanträde 2006-11-29, § 121, behandlades frågan om 

principen för hyressättning vid Fredriksdal varvid beslutades att uppdra till 
äldreförvaltningen att verka för att enskilda el-mätare i möjligaste mån tas bort 
och att hyressättningen för berörda lägenheter korrigeras till att även omfatta 
hushållsel. 

 
  Förhållandet vid Björkhaga är mer komplicerat och vid tidpunkten för 

äldrenämndens sammanträde enligt ovan, fanns ingen lösning framtagen som var 
ekonomiskt rimlig. Härefter har tekniska förvaltningen arbetat vidare med frågan i 
samverkan med konsult, fastighetsägare samt nätansvarigt elbolag. En möjlig 
lösning finns nu framtagen som innebär att anslutning för reservkraftaggregat 
utformas så att även de fem separata bostadsbyggnaderna försörjs med el. Därmed 
skulle samtliga bostäder samt övriga utrymmen i huvudbyggnad och 
bostadsbyggnader kunna få tillgång till el vid inkoppling av reservkraftaggregat. 

 
  Genomförandet av lösningen medför att hyressättningen behöver ändras vad avser 

bostäderna i de separata byggnaderna så att även hushållsel och värme ingår. Ny 
hyra föreslås grunda sig på nuvarande hyresnivå samt försäkringskassans 
schablonbelopp för hushållsel samt värme. Dessa uppgår f n till 59,04 kr/² och år. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  uppdra till äldreförvaltningen att verka för att enskilda el-mätare i möjligaste 

mån tas bort på Björkhaga vilket innebär att en övergång sker till en hyressättning 
som inkluderar hushållsel och värme, samt 

 
  att  ny hyressättning skall grunda sig på gällande hyresnivå med tillägg för 

hushållsel samt värme i enlighet med försäkringskassans schablonbelopp. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
   

 
 
 
 
  § 55 

Delegeringsbeslut 
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a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2007 
b) arbetsutskottets protokoll 2007-03-14 
c) Yttrande över förslag till detaljplan för Karlskrona 4:1, ny entré till 
Kronanhuset 
d) Stiftelsen Hemmet, hyreskostnader  
e) Kammarrätten i Göteborg. Protokoll 2007-03-30. Mål nr 389-07 
f) Överklagan av beslut 2007-03-08, dnr 2007.171.108 
g) Skrivelse 2007-03-28. Avgift för kost. Dnr 2007.068.108 
h) Länsrätten i Blekinge län. Dom mål nr 1364.06. Bistånd till särskilt boende 
enligt SoL 
i) Länsstyrelsen i Blekinge län. Beslut 2007-03-13, dnr 701-1736-07. Tillsyn 
enligt 16 kap 6 a-d §§, socialtjänstlagen 
j) Länsstyrelsen i Blekinge län. Beslut 2007-03-19, dnr 701-5513-06. Anmälan 
mot äldrenämnden i Karlskrona kommun för brister i vård och omsorg  
k) Länsstyrelsen i Blekinge län. Underrättelse, särskild avgift 

 - 2007-03-14, dnr 701-1796-07. ÄN 2007.164.108 
 - 2007-03-14, dnr 701-1803-07. ÄN 2007.165.108 
 - 2007-03-14, dnr 701-1802-07. ÄN 2007.166.108 
 - 2007-03-14, dnr 701-549-07. ÄN 2007.167.108 
 - 2007-03-14, dnr 701-7837-06. ÄN 2007.168.108 
 - 2007-03-14, dnr 701-7840-06. ÄN 2007.169.108 
 - 2007-03-14, dnr 701-7835-06. ÄN 2007.170.108 
 l) Länsstyrelsen i Blekinge län. Beslut, individrapportering  
 - 2007-03-12, dnr 701-551-07. ÄN 2007.151.108 
 - 2007-03-12, dnr 701-540-07. ÄN 2007.152.108 
 - 2007-03-12, dnr 701-1789-07. ÄN 2007.153.108 
 - 2007-03-12, dnr 701-1798-07. ÄN 2007.154.108 
 - 2007-03-12, dnr 701-1795-07. ÄN 2007.155.108 
 - 2007-03-12, dnr 701-1794-07. ÄN 2007.156.108 
 - 2007-03-12, dnr 701-1791-07. ÄN 2007.157.108 
 - 2007-03-12, dnr 701-1792-07. ÄN 2007.158.108 
 - 2007-03-12, dnr 701-1793-07. ÄN 2007.159.108 
 - 2007-03-12, dnr 701-1797-07. ÄN 2007.160.108 
 - 2007-03-12, dnr 701-1788-07. ÄN 2007.161.108 
 - 2007-03-12, dnr 701-1801-07. ÄN 2007.162.108 

  - 2007-03-12, dnr 701-1800-07. ÄN 2007.163.108 
 m) Länsstyrelsen i Blekinge län. Beslut 2007-04-11, dnr 701-1563-07 

  Tillsyn av äldrenämndens åtgärder i anledning av anmälan enligt 14 kap 2 § SoL 
om allvarliga missförhållanden i vården och omsorgen på särskilda boendet i 
Karlskrona kommun. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
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§ 56 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 58 Avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet 

Handikappnämnden 
§ 15 Förslag till beslut avseende avtal för forsknings- och utvecklings-verksamhet 
(FoU). 
Landstinget Blekinge 
Kallelse till Förtroendenämnden 2007-4-12. 
Blekinge FoU-enhet 
Kvalitetsbarometern 06:2. Rapport 2006:03. 
Arbetsmarknadsstyrelsen 
Anställningsstöd vad gäller plusjobb. 
Länsstyrelsen i Blekinge län 

Inbjudan att ansöka om bidrag för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och 
vårdar närstående. 
Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
MBL § 11 Äldreförvaltningens tjänstetillsättning, utvecklingschef. 
Förtroendenämndens AU 2007-03-21. 
Minnesanteckningar från Kompetensstegens styrgrupp 2007-04-04. 
Minnesanteckningar KPR:AU 2007-03-15 

 
___________________ 
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§ 57 
Frågor/Information 
 
Smitta 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson informerar om smitta. 
 
Studiebesök vid Fredriksdal, Nättraby 
Alf Stålborg (sd) och Gunnar Sandwall (m) har frågor med anledning av 
studiebesöket på Fredriksdal 2007-04-24. Frågorna kommer att behandlas vid ett 
senare tillfälle. 
 
Vårdutbildningar BTH 
Lena Tvede-Jensen (s) undrar om det finns något avtal med kommunen och 
Blekinge Tekniska Högskola med anledning av vårdutbildningarna. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson svarade att något avtal ej 
föreligger. 

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 23 maj 2007 
 
§ 58 Presentation av nya distriktschefer 
 
§ 59 Antal gynnande beslut till särskilt boende april 2007. 
 
§ 60 Riktlinjer för social aktivering. 
 
§ 61 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 30 april 2007. 
 
§ 62 Rapport avseende gynnande ej verkställda beslut för bistånd per 2007-03-31 
 
§ 63 Årsredovisning av 2006 års donationsfonder 
 
§ 64 Avrapportering från äldrenämndens studiebesök 2007 
 
§ 65 Delegeringsbeslut. 
 
§ 66 MEDDELANDEN. 

 
§ 67 Frågor. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 23 maj 2007, kl 14.00 – 16.15 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m)  
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd)  
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Alf Öien (s) 
   Angela Sandström (s) 
   Camilla Persson (v)   
  Nils Johansson (sd) 
  Kerstin Johansson (s) tjg kl 14.00-16.15 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Anita Löfström (s) kl 14.00-15.30 
   Carl-Henrik Larsson (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson       ekonom Fredrik Svensson 
   personalchef Susanne Nordin       distriktschef Eva Herbertson 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   projektledare hälsofrämjande Mia Ericsdotter   
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Karl-Erik Olsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 58 - 67 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Karl-Erik Olsson 
    

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den        maj 2007,  
intygar i tjänsten 
 

________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 58 
 Presentation av nya distriktschefer 
  
 En presentation görs av de nya distriktscheferna som är: 
 
 Ann-Helen Erwing, distriktschef  Lyckeby/Jämjö. 
 Ewa Carlsson Sjögren, distriktschef Trossö. 
 Maria Appelskog, distriktschef Mellanstaden. 
 
 Ordföranden hälsade distriktscheferna välkomna. 
 
 __________________



  23 maj 2007 4 

Diariet  Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 59 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende april 2007. 

 
Antal gynnande beslut till särskilt boende april 2007 redovisas. Antalet gynnande 
ej verkställda beslut är totalt i mars 65 personer och 0 är sökande från annan 
kommun. De som väntat mer än 3 månader är 16 personer. 
 
Statistiken skall utvidgas med könsindelning och personer med diagnos demens. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 60 
  Riktlinjer för social aktivering. 
   
  Myndighetskontorets chef Ann-Charlotte Nedfors föredrar ärendet. 

 
Äldre har rätt till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra och att 
vara delaktig i samhället. Socialtjänstlagen talar om en skälig levnadsnivå. 
 
Insatsen är till för den som behöver stöd för att bibehålla/förebygga bortfall av 
viktiga sociala, psykiska och fysiska funktioner. Social aktivering kan beviljas 
som bistånd om det inte kan tillgodoses på annat sätt t ex från frivillighets-
organisationer, anhöriga/närstående. Social aktivering kan vara inomhus eller 
utomhus. 
 
Exempel på aktiviteter är promenad, klädinköp, tidningsläsning eller social 
samvaro. 
 
Omfattning 
 

• Social aktivering är en biståndsbedömd insats som utförs en gång/vecka. 
• I särskilda fall kan bistånd till social aktivering beviljas oftare. Det krävs 

särskilda omständigheter för bistånd till detta. Bedömningen skall vara att 
sökande annars inte kan uppnå skälig levnadsnivå. Särskild prövning görs 
i varje enskilt fall. 

 
Social aktivering är en omvårdnadsinsats som ingår i hemtjänstavgiften. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna de nya riktlinjer för Social aktivering. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 61 

  Delårsbokslut och budgetuppföljning per 30 april 2007. 
 
  Ekonom Fredrik Svensson föredrar ärendet. 
 
  Mia Ericsdotter, projektledare för hälsofrämjande, redogör för kartläggningen av 

rehabiliteringsinsatserna på äldreförvaltningen. 
 
  Äldrenämndens resultat efter fyra månader visar -2,7 Mkr. Resultatet för 

motsvarande period föregående år var -4,6 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa 
ett negativt resultat om -11,8 Mkr för år 2007. Prognostiserat resultat förklaras till 
största delen av nya obudgeterade platser i särskilt boende, ökat vårdbehov i 
ordinärt boende samt av budgeterade HSL-intäkter. 

 
  Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m april månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om förväntad 
utveckling för återstående 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. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  uppdra till förvaltningschefen att till nämndens sammanträde i juni månad 

2007 redovisa förslag till åtgärder som balanseras det nu prognostiserade 
underskottet, samt 

 
  att i övrigt godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  _________________ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Diariet    Dnr 2006.0383.730 
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Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 62 
  Rapport avseende gynnande ej verkställda beslut för bistånd per 2007-03-31 
 
  Rapport har upprättats till kommunfullmäktige angående ej verkställda beslut. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  till kommunfullmäktige överlämna rapport per 2007-03-31 över gynnande 

men ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §. 
 

Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2002.0229.046 
Länsstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
  § 63 

Årsredovisning av 2006 års donationsfonder 
 
Ekonom Bengt Nilsson föredrar ärendet. 
 
Äldrenämnden har tre fonder vars årsredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen. 

 
Karl Gustafssons fond, Elineberg 
Fondens ändamål skall vara att främja vård av behövande ålderstigna på Elineberg 

 genom att på olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att 
 för dem anordna underhållning, extra kalas osv. 

 
Ingen utdelning av skett under året. 
 
Leopold Rubens sjukvårdsfond 
Fondens avkastning skall användas för inköp av medicin och för annan hjälp åt 

 mindre bemedlade, sjuka personer, som är mantalsskrivna i Augerums och 
 Flymens församlingar. 

 
Under året har 38 000 kronor utdelats. 
 
May Carlssons minnesfond 
Fondens ändamål skall vara att främja vården av behövande ålderstigna som bor 

 på någon av de kommunala äldreboendena på Trossö i Karlskrona, genom att 
 på olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att för dem 
 anordna underhållning, kalas osv. 

 
Under året har 25 727:50 kronor delats ut. 
 
Revisionsgranskning av utförd av auktoriserade revisorer. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättade årsredovisningar för år 2006. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.014.027 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 
§ 64 
Avrapportering från äldrenämndens studiebesök 2007 
 
Avrapportering görs från äldrenämndens ledamöter och ersättare som gjort 
studiebesök ute i verksamheten. Det samlade omdömet var mycket gott. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson informerade om att besöken är väldigt uppskattade 
av verksamheten. 
 
Då studiebesöken föll så väl ut kommer nya studiebesök att organiseras till 
hösten. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
  _________________ 
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  § 65 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret april 2007 
b) Arbetsutskottets protokoll 2007-04-11 
c) Arbetsutskottets protokoll 2007-04-20 
d) Arbetsutskottets protokoll 2007-05-09 
e) Förfrågan, individrapportering enl 16 kap 6f SoL. Dnr 701-3125-07 
f) Beslut. Tillsyn av äldrenämndens vidtagna åtgärder i anledning av anmälan 

 enligt 14 kap 2 § SoL om allvarliga missförhållanden i vården och omsorgen på 
 särskilda boendet Hammarbygården i Karlskrona kommun. Dnr 701-1563-07. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 66 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 36 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006. 

Kommunstyrelsen 
§ 81 Resultatförbättrande utvecklingsprogram. 
Rapport Karlskrona kommun i siffror per den 31 december 2006. 
Revisionen 
FC 2006. Granskning av klagomålshantering. 
Revisionsberättelse för år 2006. 
 
Landstinget Blekinge 
Förtroendenämndens protokoll 2007-04-12. 
Förtroendenämndens AU protokoll 2007-04-19. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Rapport. Anmälningar av missförhållanden. Kartläggning i Blekinge län 2006. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar KPR:AU 2007-04-12 
Minnesanteckningar KPR:AU 2007-04-19 

 
___________________ 
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§ 67 
Frågor/Information 
 
Pris på servicepaket 
Lena Tvede-Jensen undrar om priset på servicepaketet är justerat. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson återkommer med svar vid nästa möte. 
 
Mindre sjukskrivningar 
Angela Sandström om sjukskrivningarna i Fridlevstad, Mölleberg, är mindre än på 
andra platser. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson återkommer med svar vid nästa möte. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 juni 2007 
 
 
§ 68 Beviljade ansökningar till särskilt boende maj2007. 
 
§ 69 Revidering av teckningsrätt för äldreförvaltningen. 
 
§ 70 Boende vid Elineberg dementa personer. 
 
§ 71 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 31 maj 2007. 
 
§ 72 Åtgärdsförslag mot befarad ekonomisk obalans 2007. 
 
§ 73 Rapport kvalitetsarbete för äldreförvaltningen. 
 
§ 74 Återinlagda vårdtagare från korttidsvård på Glimten och Rosengården 2006. 
 
§ 75 Information om länsstyrelsens ansökan om särskild avgift. 
 
§ 76 Delegeringsbeslut. 
 
§ 77 MEDDELANDEN. 

 
§ 78 Frågor/Information. 
 
§ 79 Sommarhälsning. 
 
___________________ 

 



  27 juni 2007 2 

 
Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 27 juni  2007, kl 14.05 – 16.45 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m)  
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd)  
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Alf Öien (s) 
   Angela Sandström (s) 
   Camilla Persson (v)   
  Nils Johansson (sd) 
  Kerstin Johansson (s) tjg kl 14.05-16.45 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (m) 
  Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Enrisa Jahic (c) 
   Christer Göstasson (s) 
   Anita Löfström (s) 
   Carl-Henrik Larsson (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ekonom Fredrik Svensson 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   distriktschef Eva Herbertson  
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Siv Brorsson 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 68 - 79 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Siv Brorsson    

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         juni  2007,  
intygar i tjänsten 

________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 68 
 Antal gynnande beslut till särskilt boende maj 2007. 
  
 Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, föredrar ärendet. 
 
 Antal gynnande beslut till särskilt boende maj 2007 redovisas. Antal gynnande ej 
 verkställda beslut är totalt i maj 45 personer och 0 är sökande från annan 
 kommun. De som väntat mer än 3 månader är 7 personer. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________
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Diariet  Dnr 2006.426.002 
Ledningsgruppen 
Utredare 
Peter Olausson 
Peter Arkeklint 
  
 
 
 
  § 69 
  Revidering av teckningsrätt för äldreförvaltningen. 

 
Äldreförvaltningens lista över teckningsrättberättigade revideras då Peter 
Olausson förlängs som vikarierande ekonom t o m 2007-12-31. 
 
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för 
äldreförvaltningens bank- och postgirokonton: 
 
Lill Körling tillsvidare 
Fredrik Svensson tillsvidare 
Maria Stivén tillsvidare 
Peter Olausson t o m 2007-12-31 
Peter Arkelint t o m 2007-12-31 
Per Jonsson tillsvidare 
Eva Herbertson tillsvidare 
 
Teckningsrätten gäller följande konton: 
 
Bankkonto: 8169-5 903 529 582-4 
Bankgiro: 5320-3113, 5574-3959, 5244-2001 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för 
äldreförvaltningens konton 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.283.734 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 70 
  Boende vid Elineberg dementa personer. 
   
  Förvaltningschef Per Jonsson föredrar ärendet. 

 
  Förslag till förändring av inriktning av Björklycka, gruppboende med 

aktivitetsinriktning för dementa har aktualiserats i samband med att Elineberg är 
färdigrenoverat och lägenheterna skall fördelas till de som sökt särskilt boende. 

 
  Björklycka, Elineberg är ett aktivitetsboende för dementa med åtta platser. I 

samband med renoveringen har de personer som bodde på Björklycka flyttat till 
en annan enhet på Elineberg som är gemensam med demensavdelningen med 
omvårdnadsinriktning. Två av de personer som bodde där tidigare är bedömda 
som lämpliga att flytta tillbaka till Björklycka då de bedöms kunna tillgodogöra 
sig de aktiviteter som erbjuds på boendet. Tre av lägenheterna togs ej i bruk innan 
flyttning. De övriga tre personerna bor kvar dit de flyttade i samband med 
renoveringen. Dessa personer har försämrats och kan inte längre tillgodogöra sig 
de aktiviteter som erbjuds på demensboende med aktivitetsinriktning. 
Överenskommelsen om boendebyte för dessa tre har gjorts i samråd med 
närstående och demenssjuksköterska som även gjort bedömning enligt GBS-
skalan. 
 

  Äldrenämndens AU beslutar föreslå äldrenämnden besluta 
 
  att  två lägenheter kvarstår som demensboende med aktivitetsinriktning så länge 

de personer som nu bor där bedöms ha behov av och kan tillgodogöra sig av 
denna inriktning, 

 
  att  vid uppkommen vakans omvandlas dessa lägenheter till demensboende med 

omvårdnadsinriktning, 
 
  att  sex lägenheter omedelbart omvandlas till demensboende med 

omvårdnadsinriktning fram till att beslut fattas om framtida boendeverksamhet,  
 
  att  resursfördelningen Björklycka sker enligt gällande modell, samt 
 
 
 
 
 
 
   Dnr 2007.283.734 
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  § 70 (forts) 
  Boende vid Elineberg dementa personer. 
   
  att  frågan om utformning och inriktning av den framtida demensvårdens 

organisation och innehåll ska lyftas ut ur Framtidsgruppens arbete och behandlas 
separat av äldrenämnden. 

 
  Ordföranden yrkar på ett jämkningsförslag som innebär 
 
  att  Björklycka kvarstår som demensboende med aktivitetsinriktning, 
 
  att  vid vakans erbjuda lägenhet till person med omvårdnadsbehov, samt 
 
  att  frågan om utformning och inriktning av den framtida demensvårdens 

organisation skall prioriteras i framtidsgruppens arbete och behandlas separat av 
äldrenämnden i oktober. 

 
  Peter Johansson (s) yrkar bifall till ordförandens jämkningsförslag. 
 
  Kent Lewén (fp) yrkar bifall till ordförandens jämkningsförslag. 
 
  Camilla Persson (v) yrkar bifall till ordförandens jämkningsförslag. 
 
  Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot jämkningsförslaget 

och finner att äldrenämnden beslutar enligt ordförandens jämkningsförslag. 
 
  Äldrenämnden har således beslutat 
 
  att  Björklycka kvarstår som demensboende med aktivitetsinriktning, 
 
  att  vid vakans erbjuda lägenhet till person med omvårdnadsbehov, samt 
 
  att  frågan om utformning och inriktning av den framtida demensvårdens 

organisation skall prioriteras i framtidsgruppens arbete och behandlas separat av 
äldrenämnden i oktober. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 71 

  Budgetuppföljning per 31 maj 2007. 
 
  Ekonom Fredrik Svensson föredrar ärendet. 
 
  Äldrenämndens resultat efter fem månader visar -4,4 Mkr. Resultatet för 

motsvarande period föregående år var -8,1 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa 
ett negativt resultat om -9,7 Mkr för år 2007. Den förbättrade prognosen är 
orsakad av kommunstyrelsens beslut att utöka äldrenämndens ram med 2,1 Mkr 
för att täcka kostnaden för boendet Lövgrund. I övrigt förklaras prognostiserat 
resultat främst av ökat vårdbehov i ordinärt boende samt av budgeterade HSL-
intäkter. 

 
  Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m maj månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om förväntad 
utveckling för återstående 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. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport. 
 

Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
  _________________ 
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Diariet    Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 72 
  Åtgärdsförslag mot befarad ekonomisk obalans 2007. 
 

Per Jonsson, förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
Den väsentligaste bakomliggande orsaken till det nu prognostiserade underskottet 
utgörs av bedömd volymutveckling inom hemtjänstverksamheten. 
 
Det beräknade underskottet exklusive bristen på intäkter för hälso- och 
sjukvårdsinsatserna uppgår till 4,7 Mkr. Hänsyn har då tagits till den förstärkning 
av ramen som nu förväntas bli beslutat av kommunfullmäktige avseende nytt 
särskilt boende vid Lövgrund. Den ekonomiska effekten av de föreslagna åt-
gärderna täcker inte in hela det underskottet för verksamhetsåret 2007, utan 
stannar på 3,5 Mkr. Däremot, allt annat oförändrat, motsvarar helårseffekten av 
åtgärderna fr o m verksamhetsåret 2008 mer än väl hela 2007 års underskott. Det 
innebär att det återstår ett underskott isolerat till 2007 års redovisning, men med 
de helårseffekter som förväntas kvarstår alltså inte någon ingående obalans 2008. 
 
De åtgärder som nu föreslås har beretts i förvaltningschefens ledningsgrupp. 
Åtgärderna är uteslutande riktade mot verksamhetens bruttokostnader innebärande 
att brukarnas avgifter för äldreomsorg liksom andra intäkter föreslås vara 
oförändrade. 
 
Förvaltningens förslag har förhandlats enligt MBL § 11  2007-06-21. 
 

• Förändrad fördelningsmetod till hemtjänsten när vårdtagare ej är hemma 
• Förändrad fördelningsmetod för dubbelbemanning 
• Städ var tredje vecka 
• Sänkt bemanning särskilt boende 
• Förslag till åtgärder med effekt begränsad till verksamhetsåret 2007 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  ej fördela resurser till hemtjänstverksamhet när insatser ej ska verkställas på 
grund av korttidsvistelse eller sjukvård, 
 
 
 
 
 
 Dnr 2007.098.042 
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§ 72 (forts) 
Åtgärdsförslag mot befarad ekonomisk obalans 2007 
 
att  fördela resurser för s k dubbelbemanning som ett generellt påslag på 
timersättning till hemtjänstverksamheten, 
 
att  som generell riktlinje bevilja städning var tredje vecka, 
 
att  uppdra t till chefen för myndighetskontoret att besluta om avsteg från riktlinje 
avseende städfrekvens, 
 
att  för särskilda boendeenheter, undantaget enheter med mindre än åtta bostäder 
samt servicehus, generellt minska bemanningsfaktor med två procent, samt 
 
att  ge uppdrag till förvaltningschefen att vidta de föreslagna åtgärder som i sin 
giltighet begränsas till verksamhetsåret 2007. 
 
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till att-satserna nr 1, 2 samt 5 och 6, återremiss på 
att-sats nr 3 för att närmare beskriva hur vi garanterar personer med medicinska 
och fysiska behov adekvata insatser samt hur vi klarar av likställighetsprincipen 
avseende omvårdnadsavgiften samt, att i samband med återremissen närmare 
beskriva hur ett samarbete med lokala företag gällande hushållsnära tjänster kan 
vara ett alternativ för att reducera kommunens kostnader utan att sänka kvalitén 
för den enskilde.  
 
Peter Johansson (s) yrkar avslag på att-satserna 1,2 och 5, bifall till återremiss av 
att-sats nr 3 samt bifall till att-sats nr 6. Peter Johansson yrkar dessutom att 
tillskriva kommunstyrelsen om tilläggsanslag och kommunfullmäktige om ändrad 
målinriktning för äldrenämnden. 
 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till Peter Johanssons yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns bifallsyrkande gällande 
att-satserna 1,2 samt 5 mot Peter Johanssons yrkande  att tillskriva 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om tilläggsanslag alternativt 
kommunfullmäktige om ändrad målinriktning för äldrenämnden.. 
 
Votering begärdes. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder Kent Lewéns bifallsyrkande röstar JA. Den som biträder Peter Johanssons 
yrkande röstar NEJ. 
 
Antal avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster, 7 NEJ-röster. 
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 Dnr 2007.098.042 
 
§ 72 (forts) 
Åtgärdsförslag mot befarad ekonomisk obalans 2007 
 
JA röstade Kent Lewén, Ann-Marie Branje, Bengt Lindström, Gunhild Arvö, 
Veste Brynestam, Elin Håkansson, Nils Johansson, Jan-Åke Nordin. 
 
NEJ röstade Peter Johansson, Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, Alf Öien, Angela 
Sandström, Camilla Persson, Kerstin Johansson. 
 
Äldrenämnden är överens om återremiss av att-sats nr 3, varvid konstaterades att 
att-satsen nr 4 faller till följd av återremissen. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att  ej fördela resurser till hemtjänstverksamhet när insatser ej ska verkställas på 
grund av korttidsvistelse eller sjukhusvård, 
 
att  fördela resurser för s k dubbelbemanning som ett generellt påslag på 
timersättning till hemtjänstverksamhet, 
 
att för särskilda boendeenheter, undantaget enheter med mindre än åtta bostäder 
samt servicehus, generellt minska bemanningsfaktorn med två procent, 
 
att  uppdrag till förvaltningschefen att vidta de föreslagna åtgärder som i sin 
giltighet begränsas till verksamhetsåret 2007, 
 
att  återremittera förvaltningens förslag om att som generell riktlinje bevilja 
städning var tredje vecka för att närmare beskriva hur vi garanterar personer med 
medicinska och fysiska behov adekvata insatser samt hur vi klarar av 
likställighetsprincipen avseende omvårdnadsavgiften, samt att i samband med 
återremissen närmare beskriva hur ett samarbete med lokala företag gällande 
hushållsnära tjänster kan vara ett alternativ för att reducera kommunens kostnader 
utan att sänka kvalitén för den enskilde, samt 
 
Peter Johansson, Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, Alf Öien, Angela Sandström, 
Camilla Persson, Kerstin Johansson reserverar sig till förmån för Peter Johanssons 
förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2006.222.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 73 

Rapport kvalitetsarbete för äldreförvaltningen. 
 
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, föredrar ärendet om 
kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen juli – december 2006. 
 
Ett dokument har upprättats om pågående kvalitetsarbete beträffande: 
 

• Lex Sarah anmälan 2006-07-01—12-31 
• Lex Maria anmälan 2006-07-01—12-31 
• Klagomål och Synpunkter 2006-07-01—12-31 
• Avvikelserapportering år 2006 
• Redovisning av avgiftshanteringens kvalitetskontroll år 2006. 

 
Diagram med jämförelsetal kvartal 3 och 4, år 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006 
avseende läkemedelshantering, omvårdnad/incidenter och fall har översänts till 
äldrenämnden. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.284.736 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 
§ 74 
Återinlagda vårdtagare från korttidsvård på Glimten och Rosengården 2006. 
 

  Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, föredrar ärendet. 
 
  I samband med revisionen av ”Riktlinjer för korttidsvistelse i Karlskrona 

kommun” kompletterades dokumentet med Kvalitetsgranskning. Enligt de 
antagna riktlinjerna skall sådan granskning ”genomföras en gång per kvartal på ett 
urval av återremitterade vårdtagare till Blekingesjukhuset av myndighetschef och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska”. 

 
  En kartläggning av återinlagda vårdtagare från Glimten och Rosengården har 

genomförts månad för månad år 2006. 
 
  Av redovisningen framgår att mellan 1-7 vårdtagare återinlagts per månad från 

Glimten och 0-5 från Rosengården under år 2006. Tiden vårdtagarna vistades på 
Glimten innan återinläggningen varierar från 1 dag till ca 5 månader motsvarande 
på Rosengården är 1 dag till ca 2,5 månader. 

 
  Äldrenämndens AU vill att statistiken kompletteras med ytterligare en kolumn, 

Remitterade av primärvården. 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.0169.108 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 75 
  Information om länsstyrelsens ansökan om särskild av avgift. 
 
  Förvaltningschef Per Jonsson informerar om länsstyrelsens ansökan till länsrätten 

enligt 16 kap, 6 C § Socialtjänstlagen om utdömande av särskild avgift. 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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  § 76 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret maj 2007. 
b) Dom, mål nr 338-7. Dnr 2007.171.108. 
c) Beslut beträffande yttrande angående beslut enl 4 kap 1 § SoL. 
Dnr 701-7835-06. 
d) Arbetsutskottets protokoll 2007-06-13. 
 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 77 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 63 Budget och verksamhetsuppföljning i februari 2007. 
§ 75 Revisionsberättelse år 2006 och beslut om ansvarsfrihet för  

         kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
§ 76 Årsredovisning för år 2006 Karlskrona kommun. 
§ 79 Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy. 
§ 82 Förslag till kommunalt konkurrensprogram. 
 
Landstinget Blekinge 
Kallelse Förtroendenämnden 2007-06-14. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL. Rapportering gäller ÄO, HO och IFO. 
Tillsyn enl 13 kap 2 § SoL avs personalförsörjning under sommaren och 
introduktion av sommarvikarier 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2007-03-20. 
Minnesanteckningar från styrgruppen för Kompetensstegen 2007-05-30. 
Minnesanteckningar från KPR:s AU 2007-05-10. 
Protokoll från Kommunala Pensionsrådet 2007-05-21. 
Minnesanteckningar från KPR:s AU 2007-06-14. 

 
___________________ 
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§ 78 
Frågor/Information 
 
Lex Sahra 
Förvaltningschef Per Jonson informerar om ett Lex Sahra ärende. Mer 
information kommer när ärendet ändrar status. 
 
Lövgrund, särskilt boende i tillfälliga lokaler 
Karl-Erik Olsson (s) frågar hur statusläget är för Lövgrund. 
 
Distriktschef Eva Herbertson informerar om statusläget för Lövgrund, särskilt 
boende i tillfälliga lokaler. 
 
Drogmissbruk på äldreboende 
Gunnar Sandwall (m), undrade om några åtgärder är vidtagna angående frågan om 
drogmissbruk på äldreboende. 
 
Distriktschef Eva Herbertson, svarade att en handlingsplan håller på att göras vad 
gäller drogmissbruk på särskilt boende. Handlingsplanen kommer att presenteras 
för äldrenämnden när den är klar. 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diariet 
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Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 79 
  Sommarhälsning 
 
  Ordföranden önskar äldrenämnden och all personal en trevlig sommar. 
 
  Peter Johansson önskar ordföranden, äldrenämnden och all personal en trevlig 

sommar. 
 
  _________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 augusti 2007 
 
 
§ 80 Antal gynnande beslut till särskilt boende juni och juli 2007. 
 
§ 81 Redovisning analys. Utveckling av särskilt boende. Ärendet utgår. 
 
§ 82 Ny taxa för utskrivningsklara patienter vid Blekingesjukhuset. 
 
§ 83 Information om utvärdering av arbetstidslagens tillämpning i äldreförvaltningen. 
 
§ 84 Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut SoL, 4 kap 1 

§ per den 30 juni 2007. 
 
§ 85 Budgetuppföljning per 31 juli 2007. 
 
§ 86 Förslag till budget 2008 och plan för åren 2009-2010. 
 
§ 87 Förslag till yttrande över detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl, Saltö. 
 
§ 88 Förslag till yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port. 
 
§ 89 Ansökan om förnyat statsbidrag, anhörigstöd för 2008. 
 
§ 90 Sammanträdesplan för äldrenämnden 2008. 
 
§ 91 Studiebesök för äldrenämnden hösten 2007. 
 
§ 92 Delegeringsbeslut. 
 
§ 93 MEDDELANDEN. 

 
§ 94 Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 29 augusti 2007, kl 14.00 – 16.40 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m)  
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd)  
  Siv Brorsson (s) 
  Alf Öien (s) 
   Angela Sandström (s) 
   Camilla Persson (v)   
  Nils Johansson (sd) 
   Kerstin Johansson (s) tjg kl 14.00-16.40 
  Christer Göstasson (s) tjg kl 14.00-16.40 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Enrisa Jahic (c) 
   Anita Löfström (s) 
   Carl-Henrik Larsson (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ekonom Fredrik Svensson 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   personalchef Susanne Nordin 
   äldrekonsulent Marika Persson  
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Alf Öien 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 80 - 94 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Alf Öien    

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         september  2007,  
intygar i tjänsten 

________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 80 
 Antal gynnande beslut till särskilt boende juni och juli 2007. 
 
 Antal gynnande beslut till särskilt boende juni och juli 2007 redovisas.  
 
 Antal gynnande ej verkställda beslut är totalt i juni 38 personer och 1 är sökande 
 från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är 3 personer. 
 
 Antal gynnande ej verkställda beslut är totalt i juli 28 personer och 1 är sökande 
 från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är 0 personer. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________
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Diariet  Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 81 
  Redovisning analys. Utveckling av ansökan särskilt boende 

 
Ärendet utgår. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.255.770 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 82 
  Ny taxa för utskrivningsklara vid Blekingesjukhuset. 
 
  Blekingesjukhuset har sedan ädelreformen debiterat länets kommuner för 

utskrivningsklara patienter enligt av riksdagen fastställd taxa. Vid ädelreformens 
genomförande fanns vid länets då två sjukhus, långvårdskliniker. Dessa har sedan 
genom åren förändrats till en mer uttalad specialistrehabiliteringsklinik. Trots 
denna förändring har sjukhuset fortsatt debiterat enligt den lägre taxan, d v s för 
geriatrisk vård. Vid sjukhuset bedrivs ingen geriatrisk vård utan endast somatisk 
akutsjukvård. 

 
  Blekingesjukhuset kommer därför att från 2007-07-01 debitera länets kommuner 

för utskrivningsklara patienter vid sjukhusets samtliga kliniker enligt taxan för 
somatisk akutsjukvård. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.360.029 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 83 

  Information om utvärdering av arbetstidslagens tillämpning i 
äldreförvaltningen. 

 
Personalchef Susanne Nordin fördrar ärendet. 
 
Personalenheten har i uppdrag av äldrenämnden att följa upp hur tillämpningen av 

 den nya Arbetstidslagen och beskriva dess positiva och negativa konsekvenser. 
 
Vid två tillfällen har genomförts konsekvensbeskrivning med anledning av nya 

 ATL. Den första utvärderingen belyste förväntade konsekvenser direkt efter 
 genomförandet och den andra upplevda effekter efter tre månader i drift. 

 
Ny rapport kommer i november 2007. 
 
Informationens tas till dagens protokoll.   

 
  _________________ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariet    Dnr 2007.282.704 
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Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 84 
  Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut 

SoL, 4 kap 1 § per den 30 juni 2007. 
 
Enligt socialtjänstlagen 16 kap, § 6 f-h skall nämnden en gång i kvartalet 
rapportera gynnande men ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 § 
till kommunfullmäktige. 
 
Rapport har upprättats till kommunfullmäktige angående ej verkställda beslut. 
 
Inom äldrenämndens ansvarsområde finns per 2007-06-30 16 gynnande beslut 
som ej är verkställda inom tre månader. Samtliga beslut avser särskilt boende. 
 
Inom äldrenämndens ansvarsområde per 2007-06-30 inga beslut där 
verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader därefter. 
 
Äldrenämnden föreslås besluta 
 
att  till kommunfullmäktige överlämna rapport per 2007-06-30 över gynnande ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 85 
  Budgetuppföljning per 31 juli 2007. 

 
Ekonom Fredrik Svensson föredrar ärendet. 
 
Den beviljade hemtjänstvolymen minskade med 300 timmar i juni och tillgången 
på lägenheter i särskilt boende är, jämfört med tidigare år, god. Det finns ett stort 
antal lediga bostäder på särskilt boende, vilket i sin tur har påverkat betalnings-
ansvaret positivt. Under juni och juli kommer förvaltningen att få betalnings-
ansvar för färre än fem dygn. Kostnaden för sjukfrånvaron under juni och juli är i 
medel 0,8 Mkr vilket befinner sig inom den prognostiserade volymen. 
 
Äldreförvaltningens prognostiserade underliggande underskott för 2007 är  
-9,7 Mkr. 
 
Av äldreförvaltningens förslag till kostnadsreducerande åtgärder beslutade 
äldrenämnden att genomföra tre av förvaltningens fyra förslag samt de 
besparingar som var av engångskaraktär. Arbetet med att effektuera besluten 
pågår. Åtgärderna bedöms tillsammans förbättra årets resultat med 3,1 Mkr. 
 
Sammanfattningsvis så indikerar detta ett resultat på -6,6 Mkr för 2007. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättad månads och budgetuppföljningsrapport per 31 juli 2007. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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   Dnr 2007.098.042 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 

§ 86 
Förslag till budget 2008 och plan för åren 2009-2010. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson föredrar ärendet. 
 
Äldrenämnden ska fr o m årsbudget 2007 lämna särskilt förslag till 
verksamhetsmål ”av stor betydelse för en god ekonomisk hushållning”. 
 
Äldrenämndens verksamhetsmål enligt budget 2007 är formulerat enligt följande 
 

• Kötiden till särskilt boende skall vara maximalt tre månader. 
• Andelen utförd tid hos vårdtagare skall vara minst 70 procent av total 

planerad tid. 
• De individuella genomförandeplanerna ska alltid vara aktuella med 

utgångspunkt i hur den enskilde individens behov och förutsättningar 
förändras över tiden. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till grundbudget och 
tilläggsförslag för 2008, 
 
att  godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till plan för åren 
2009-2010, 
 
att  godkänna föreslagna justeringar av avgifter för måltider, samt 
 
att  förvaltningschefen, i samråd med ordföranden, tillåts göra tekniska justeringar 
av budgetmaterialet fram till inlämningsdatum. 
 
Peter Johansson överlämnar budgetförslag 2008 samt plan 2009-2010 för 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
 Bilaga 1 
 
Peter Johansson yrkar bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets 
budgetförslag mot förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 Dnr 2007.098.042 
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§ 86 (forts) 
Förslag till budget 2008 och plan för åren 2009-2010. 
 
Camilla Persson yrkar bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets 
budgetförslag mot förvaltningens förslag. 
 
Kent Lewén yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på 
socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på äldreförvaltningens förslag mot 
socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag och finner att äldrenämnden 
beslutat enligt äldreförvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder äldreförvaltningens förslag röstar JA. Den som biträder social-
demokraternas och vänsterpartiets förslag röstar NEJ. 
 
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och  
7 NEJ-röster. JA röstade Jan-Åke Nordin, Kent Lewén, Ann-Marie Branje, Bengt 
Lindström, Gunhild Arvö, Veste Brynestam, Elin Håkansson, Nils Johansson. 
NEJ röstade Peter Johansson, Siv Brorsson, Alf Öien, Angela Sandström, Camilla 
Persson, Kerstin Johansson, Christer Göstasson. 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att  godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till grundbudget och 
tilläggsförslag för 2008, 
 
att  godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till plan för åren 
2009-2010, 
 
att  godkänna föreslagna justeringar av avgifter för måltider, 
 
att  förvaltningschefen, i samråd med ordföranden, tillåts göra tekniska justeringar 
av budgetmaterialet fram till inlämningsdatum, samt 
 
att  öka anslaget till pensionärsföreningarnas verksamheter med 100 tkr från och 
med 2008 inom gällande budgetram. 
 
Ordföranden gav förvaltningschefen i uppdrag att i internbudget 2008 öka 
anslaget till pensionärsföreningarnas verksamheter med 100 tkr. 
 
___________________ 
 
 
 
 
 

Diariet Dnr 2007.022.214 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
§ 87 
Förslag till yttrande över detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl, Saltö. 
 

  Förslag till detaljplan för fastigheten Fiskhamnen 3 m fl är utställt för granskning. 
  Äldrenämnden har tidigare lämnat yttrande i samrådsskedet genom beslut 2007-

02-28, § 27. 
 
  Synpunkter 
  Behov av nybyggnad av särskilt boende för äldre bedöms finnas vilket bl a  

grundar sig på befolkningsutvecklingen med ett ökat antal äldre personer och den 
kösituation som har rått under senare tid. Saltö är intressant för lokalisering av ett 
särskilt boende och äldrenämnden har uppdragit åt äldreförvaltningen att med stöd 
av tekniska förvaltningen inleda samverkan och förhandling med Saltöhem AB 
avseende nybyggnad av särskilt boende i kv Fiskhamnen. Saltöhem AB har 
presenterat idéskisser med ett särskilt boende lokaliserat på våningsplan 2-4 i de 
norra punkthusen samt i länkbyggnaderna. 

 
  Ett särskilt boende ställer stora krav vad avser sammanhängande ytor på samma 

våningsplan, lokalernas utformning, samband och överblickbarhet liksom på 
tillgänglighet och även på närhet till en attraktiv utemiljö. Äldreförvaltningens 
bedömning är att ett särskilt boende kräver sammanlagda ytor på mellan  

  2100-2800 kvm. Länkbyggnaderna och kopplingen mellan de olika byggnaderna 
är därför av största vikt för en etablering av ett särskilt boende. 

 
  Färdtjänstfordon behöver kunna angöra samtliga entréer med de olika fordons-

typer som nyttjas. Likaså behöver bårbil och utryckningsfordon kunna angöra på 
lämpligt sätt med en nära förbindelse till hiss-/trapphusen. 

 
  Varutransporter inklusive dagliga mattransporter till ett särskilt boende behöver 

kunna ske på ett smidigt sätt. Äldreförvaltningen tolkar planhandlingen som att 
detta ska kunna göras genom lastintag mot Utövägen. För de dagliga 
mattransporterna finns även behov av uppställningsplatser för matvagnar i 
anslutning till lastintag/hissar. 
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  § 87 (forts) 
  Förslag till yttrande över detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl, Saltö 
 
  Gångvägar och ytor för vistelse vid bl a Saltö Torg behöver vara av hårdgjorda 

ytor och utan besvärande nivåskillnader. Äldreförvaltningen ser det som viktigt att 
handikappsekreteraren medverkar vid utformningen. 

 
  Planförslaget anger att bl a besöksparkering tillgodoses genom garaget. 

Äldreförvaltningen ser det som viktigt att viss besöksparkering till det särskilda 
boendet liksom platser för handikapparkering möjliggörs på Saltö Torg eller i 
annan direkt närhet till entréerna. 

 
  Äldreförvaltningen ser det också som önskvärt att detaljplanen möjliggör 

balkonger/terrasser i samtliga plan för de byggnader som är aktuella för ett särskilt 
boende. Gårdsterrassen kan komma att ha en stor betydelse för det särskilda 
boendet vad gäller utevistelse, aktiviteter m m. Det är önskvärt att plan-
bestämmelserna inte begränsar användningen av gårdsterrassen utan ger möjlighet 
till t ex olika former av planteringar, solskydd m m. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  avge synpunkter på planförslaget för Fiskhamnen 3 m fl på Saltö i enlighet 

med ovan. 
 

Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0103.214 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 88 
  Förslag till yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port. 
 
  Förslag till detaljplan för fastigheterna Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port, är 

översänt till äldrenämnden för samråd. Planområdet utgörs av det gamla 
kasernområdet ”BK-staben” som ägs av Skanska AB. Målet är att Blå Port 
omvandlas till en ny variationsrik och spännande stadsdel med en blandning av 
bostäder och verksamheter som inte är störande. 

 
  Samrådet har föregåtts av ett programskede i vilket äldrenämnden, 2005-04-27,  
  § 29, lämnat synpunkter. 
 
  Synpunkter 
  De synpunkter äldrenämnden framförde i programsamrådet avseende 

tillgängligheten till området och till kollektivtrafiken kvarstår. Planerna för 
området visar på ett relativt stort antal bostäder och arbetsplatser m m. Detta 
innebär att ett stort antal personer, sannolikt med olika förutsättningar, ska 
förflytta sig till och från området dagligen. Möjliga förbättringar av 
tillgängligheten till kollektivtrafiken bör övervägas i planen. 

 
  Äldreförvaltningen har i övrigt inga synpunkter på planens utformning och 

innehåll. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  avge yttrande över detaljplanen för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port, i 

enlighet med synpunkterna ovan. 
 

Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
  _________________ 
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Diariet 
Länsstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 
 
  § 89 
  Ansökan förnyat statsbidrag, anhörigstöd för 2008. 
 
  Marika Persson, äldrekonsulent föredrar ärendet. 
 
  Karlskrona kommun har haft olika stödformer för den som vårdar och hjälper sina 

anhöriga under cirka åtta års tid. I nuläget underlättar äldreförvaltningen för 
anhöriga genom att 

 
- medverka till att finna olika former för avlösning 
- tillhandahålla en äldrekonsulent som ger råd och stöd till anhöriga 
- visa på anhörigas situation och deras behov av stöd 
- uppmuntra och stödja bildandet av anhöriggrupper, anhörigcentraler och 

studiecirklar 
- arbeta för att finna frivilliga stödpersoner 
- informera olika föreningar och organisationer 
- vara initiativtagare till utbildningar och föreläsningar. 

 
  Kostnaden för insatser i samverkan är 1 478 000 kronor för år 2008 och 1 734 000 

kronor för år 2009. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna ansökan om medel för utveckling av anhörigsstödet. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Paragrafen anses för omedelbart justerad. 
   

___________________ 
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   Dnr 2007.357.006 
Diariet 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 90 
  Sammanträdesplan för äldrenämnden 2008. 
 
  Äldreförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för äldrenämnden 

år 2008. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden år 2008. 
 

Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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   Dnr 2007.014.027 
Diariet 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
  § 91 
  Studiebesök för äldrenämnden hösten 2007. 
 
  Program är uppgjort för studiebesök för äldrenämnden under hösten 2007. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättat förslag för studiebesök under hösten 2007. 
 

Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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  § 92 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret juni och juli 2007. 
b) Ansökan enl 16 kap, 6 c § Socialtjänstlagen om utdömande av särskild avgift. 
c) Ifrågasättande av avgiftssystem för äldrevård. 
d) Yttrande över ändring av detaljplan för del av Bastasjö (del av Avelsgärde 1:3 

m fl). 
e) Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II). 
f) Ändring av detaljplan för delar av fastigheten Karlskrona 6:50 m fl 

(Järavägen) 
g) Ordförandebeslut. Individärende. Ansökan om bistånd jml 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen. 
h) Underrättelse, mål nr 665-07. Särskild avgift enligt Socialtjänstlagen. 
i) Överklagan av beslut om avgift. Dnr 2007.364.108. 
j) Skr från Pantarholmens Bostadsrättsföreningars Intresseorganisation 2007-08-

14 ang äldreboende i Karlskrona kommun. 
 
Önskemål från Alf Öien om kopia på skrivelsen under bokstaven j) samt svar på 

 densamma. Skrivelsen och svaret kommer att utsändas till äldrenämnden. 
 

Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 93 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 91 Förslag till kommunalt konkurrensprogram. 
§ 99 Miljöbokslut 2006. 
§ 100 Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt  

 sammanställd redovisning den 30 april 2007. 
§ 101 Förslag till direktiv för treårsbudget 2008-2010. 
§ 106 Svar på motion om medborgarkontrakt. 
 
Landstinget Blekinge 
Protokoll med Förtroendenämnden 2007-06-14. 
 
Regeringskansliet 
Några av de viktigaste förändringarna av lagar och förordningar som berör 
kommuner, landsting och regioner – 1 juli 2007. 
 
KEFU, Institutet för ekonomisk forskning 
Nytt från KEFU nr 2, juni 2007. 
 
Carlskrona Gamlegård, ekonomisk förening 
Årsredovisning 2006. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2007-04-16. 
Protokoll äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp/skyddskommitté 
2007-05-15. 
Minnesanteckningar från styrgruppen för Kompetensstegen 2007-06-20. 
Förhandlingsprotokoll MBL § 11. Åtgärdsförslag mot befarad ekonomisk obalans 
2007. 

 
___________________ 
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§ 94 
Frågor/Information 
 
Dom i Länsrätten 2007-08-24 
Förvaltningschef Per Jonsson informerar om en dom i Länsrätten i Blekinge län, 
mål nr 665-07. Ärendet avser särskild avgift enligt 16 kap 6 c socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL. 
 
Vattenläcka i Rödeby 
Förvaltningschef Per Jonsson informerar om statusläget angående den pågående 
vattenläckan i Rödeby. 
 
Riktlinjer för semesterplanering 
Lena Tvede–Jensen undrar om det finns några riktlinjer för semesterplaneringen 
och hur följs det upp. 
 
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, svarar är att 50 % ska vara 
ordinarie personal och 50 % vikarier. En utvärdering görs efter sommaren. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 september 2007 
 
§ 95 Presentation av nya medarbetare 
 
§ 96 Granskning av likvärdig biståndsbedömning våren 2007. 
 
§ 97 Rapport från halvtidsutvärdering angående projektet Kompetensstegen. 
 
§ 98 Information och statusläge för Lövgrund. 
 
§ 99 Beviljade ansökningar till särskilt boende augusti 2007. 
 
§ 100 Revidering av teckningsrätt för äldreförvaltningen. 
 
§ 101 Tertialbokslut per 31/8 2007. 
 
§ 102 Avtal om Fregatten. Utgår. 
 
§ 103 Remiss angående lokaliseringsutredning av nytt stadsbibliotek. 
 
§ 104 Delegeringsbeslut. 
 
§ 105 MEDDELANDEN. 

 
§ 106 Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 26 september 2007, kl 14.00 – 16.35 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Angela Sandström (s) 
   Camilla Persson (v) kl 14.00-15.00 §§ 95-96, 98-100   
  Nils Johansson (sd) 
  Gunnar Sandwall (m) tjg kl 14.00-16.35 
  Christer Göstasson (s) tjg kl 14.00-16.35 
  Anita Löfström (s) tjg kl 14.00-16.35 
  Lena Tvede-Jensen (s) kl 15.00-16.35 §§ 97, 101-106 
Övriga närvarande ersättare Kenneth Matsson (fp) kl 14.00-16.10 
   Enrisa Halimic (c) 
   Lena Tvede-Jensen (s) kl 14.00-15.00 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson ekonom Peter Arkeklint 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   distriktschef Maria Appelskog områdeschef Anna Hedlund
   Sven-Otto Ullnér, kommunrevisionen 
   Gunnar Uhlin, Ernst & Young 
   projektledare Laila Gustafson, Kompetensstegen 
   Göran Holst, Landstingets Kompetenscentrum 
   Hans Krona, Landstingets Kompetenscentrum  
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Angela Sandström 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 95 - 106 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Angela Sandström    

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         oktober  2007,  
intygar i tjänsten 

________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 95 
 Presentation av nya medarbetare. 
 
 Förvaltningschef presenterar två nya medarbetare på äldreförvaltningen. 
 
 Ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
 Områdeschef Anna Hedlund, Lövgrund. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________
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Diariet   Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 96 
 Granskning av likvärdig biståndsbedömning våren 2007. 
 
 Gunnar Uhlin, Ernst & Young, informerar om rapporten ”Gransknings av 
 likvärdig beståndsbedömning våren 2007. 
 
 Den skriftliga rapporten kommer att distribueras till äldrenämnden. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________
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Diariet  Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 97 
  Rapport från halvtidsutvärdering angående projektet Kompetensstegen. 

 
  Laila Gustafson, projektledare Kompetensstegen informerar om Kompetens-

stegens upplägg. 
   
  Göran Holst, Landstingets Kompetenscentrum informerar om rapporten från 

halvtidsutvärderingen angående projektet Kompetensstegen. 
 
  Intervjuer har genomförts under maj 2007 med 23 ombud, 9 blockansvariga och 5 

områdeschefer. 
 
  Syftet med intervjuerna var att få en bild av projektet ca ett år efter projektstart 

och utifrån det ge återkoppling till projektledningen. Inledningsvis besvarade 
deltagarna en enkät med fyra områden. Resultatet presenteras i en 
sammanställning. Redovisningen inleds med en sammanfattande analys och 
därefter presenteras resultaten från var och en av de fyra grupperna. 

 
  Det övergripande målet med Kompetensstegen är att skapa en modell för 

kontinuerlig och långsiktig kompetensutveckling. Kompetensstegen har under det 
år som gått lyckats att göra sig väl känd inom äldreförvaltningen och flertalet av 
de intervjuade i denna utvärdering anser att Kompetensstegen bidrar till att höja 
statusen på omsorgsarbetet och många bland personalen har utvecklats personligt 
och kompetensmässigt under året. Denna vinst av projektet måste betraktas som 
värdefull, inte minst med tanke på de senaste årens önskemål om att göra 
omsorgsarbetet mer attraktivt att söka sig till. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 98 
  Information och statusläge för Lövgrund 
 
  Distriktschef Maria Appelskog och områdeschef Anna Hedlund informerar och 

statusläget för Lövgrund. 
 

• Vecka 39 genomförs utbildning av personal. 
• Vecka 40 börjar inflyttning av boende. 
• Brandövning har genomförts. 
• Inredning av lokalerna pågår. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 99 

 Antal gynnande beslut till särskilt boende augusti 2007. 
  
 Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, föredrar ärendet. 
 

Antal gynnande beslut till särskilt boende augusti 2007 redovisas. Antalet 
gynnande ej verkställda beslut är totalt i augusti 24 personer och 2 är sökande från 
annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är 0 personer. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 

 
  _________________ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariet    Dnr 2006.426.002 
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Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 100 
  Revidering av teckningsrätt för äldreförvaltningen. 

 
Ansvarig ekonom Peter Arkeklint föredrar ärendet. 
 
Äldreförvaltningens lista över teckningsberättigade revideras då Peter Arkeklint 
ersatt Fredrik Svensson som ansvarig ekonom. 
 

  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för 

äldreförvaltningens konton. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr  2007.098.042 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 101 

  Tertialbokslut per 31/8 2007. 
 
  Ansvarig ekonom Peter Arkeklint föredrar ärendet. 
 
  Äldrenämndens resultat efter åtta månader visar -1,6 Mkr. Resultatet för 

motsvarande period föregående år var -2,0 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa 
ett negativt resultat om -7,6 Mkr för år 2007.  

 
  Prognostiserat resultat förklaras främst av ett ökat vårdbehov i ordinärt boende 

samt av budgeterade HSL-intäkter. På särskilt boende är det i huvudsak ett ökat 
behov av nattbemanning som orsakar avvikelse. 

 
  Äldrenämndens ram och tillika kommande utbetalningar i kommunbidrag uppgår 

till 596 Mkr för 2007 plus ramjusteringar för Lövgrund med 2,1 Mkr. Därutöver 
görs under året tekniska kompensationer för kostnadsökning i hyror och löner  

  m m. 
 
  Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m augusti månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående 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. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna  upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport samt, 
 
  att  föreslå kommunstyrelsen öka äldrenämndens investeringsram med 0,5 Mkr 

för det särskilda boendet Lövgrund. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 
§ 102 
Avtal om Fregatten. 
 
Ärendet utgår. 

 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.385.880 
Kulturförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
  § 103 
  Remiss angående ”Lokaliseringsutredning av nytt stadsbibliotek i 

Karlskrona”. 
 
  På uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har styrgruppen för nytt 

stadsbibliotek låtit utarbeta en utredning som beskriver förutsättningarna för 
byggande av nytt stadsbibliotek i fem alternativa lägen. Samtliga nämnder har 
erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på lokaliseringsfrågan med ovan nämnda 
utredning som utgångspunkt. Synpunkterna skall ha inkommit till 
kulturförvaltningen senast 2007-10-01. 

 
  Äldreförvaltningen uppfattar att en lokalisering till centrala Karlskrona (Trossö) 

är en given förutsättning och att det i första hand är de fem alternativa 
lokaliseringarna som remissen avser. 

 
  Äldreförvaltningen vill framhålla följande kriterier som viktiga för lokaliseringen: 
 

• Tillgängligheten. 
• Nära till andra målpunkter. 
• Inbjuda till spontanbesök. 
• Stimulerande miljö. 
• Tillräckligt utrymme. 

 
  Remisstiden på lokaliseringsutredningen har varit begränsad till fyra veckor. Detta 

är en för kort tid för att möjliggöra en god beredning av yttrande samt behandling 
i äldrenämnden enligt den tidsplan som gäller för ärendeflöde och sammanträden. 
Äldreförvaltningen förutsätter att längre tider kommer att erbjudas vid eventuellt 
kommande remisser vad avser stadsbibliotekets utformning, innehåll m m. 
Frågorna är av stort intresse och vikt och måste ges en tid som uppfattas som 
rimlig. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  avge synpunkter över framtagen ”Lokaliseringsutredning för nytt 

stadsbibliotek i Karlskrona” i enlighet med förslaget ovan. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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  § 104 
Delegeringsbeslut 

 
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret augusti 2007. 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2007-08-15. 
c) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2007-08-23. 
d) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2007-09-12. 
e) Skrivelse angående överklagan av beslut om avgift 2007-09-09. 
f) Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län avseende individrapportering enligt 

16 kap 6f § socialtjänstlagen. 
- 2007-08-17, dnr 701-5759-2007. ÄN 2007.282.704 
- 2007-08-17, dnr 701-5760-2007. ÄN 2007.282.704 
- 2007-08-17, dnr 701-5763-2007. ÄN 2007.282.704 
- 2007-08-17, dnr 701-5764-2007. ÄN 2007.282.704 
- 2007-08-17, dnr 701-5767-2007. ÄN 2007.282.704 
- 2007-08-17, dnr 701-5770-2007. ÄN 2007.282.704 
- 2007-08-17, dnr 701-5773-2007. ÄN 2007.282.704 

g) Underrättelse från Länsstyrelsen i Blekinge län avseende särskild avgift, dnr 
701-5761.07. 

h) Rapportering till Länsstyrelsen enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Rapportering gäller ÄO, HO och IFO. 
Dnr 701-6532-07. 

i) Förslag till kompetensutvecklingspolicy. 
j) Skrivelse från anhörig. Dnr 2007.398.108. 
 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 105 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
Handlingsplan för drogförebyggande arbete för Karlskrona kommun. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2007-06-19. 
Protokoll äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2007-08-27. 

 
___________________ 
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§ 106 
Frågor/Information 
 
Länsstyrelsens yrkande på särskild avgift 
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, informerar om två ärenden där 
länsstyrelsen i Blekinge län yrkar att Länsrätten i Blekinge län ålägger Karlskrona 
kommun att betala särskild avgift enligt 16 kap 6 a § SoL. 
  
Tack 
Peter Johansson tackade äldreförvaltningen och äldrenämnden för uppvaktningen 
vid 50-årsdagen. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 31 oktober 2007 
 
 
§ 107 Beviljande ansökningar till särskild boende september 2007. 
 
§ 108 Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut SoL, 4 kap 1 
 § per den 30/9 2007. 
 
§ 109 Budgetuppföljning per 30/9 2007. 
 
§ 110 Organisation för etablering av nya bostäder i särskilt boende i kv Fiskhamnen  
   (Saltö Torg). 
 
§ 111 Eget val i hemtjänsten. 
 
§ 112 Kvalitetsbarometern. 
 
§ 113 Revidering av Jämställdhetsplan. 
 
§ 114 Plan för etnisk mångfald. 
 
§ 115 Avtal Lorentsberg. 
 
§ 116 Delegeringsbeslut. 
 
§ 117 MEDDELANDEN. 

 
§ 118 Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Militärhemmet, Stortorget 1 
 onsdagen den 31 oktober 2007, kl 14.00 – 17.50 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m)  
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) kl 14.00-17.35 § 107-117 
  Elin Håkansson (kd)  
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) kl 14.00-16.10 § 107-111 
  Alf Öien (s) 
   Angela Sandström (s) 
   Camilla Persson (v) kl 14.00-16.10 § 107-111   
  Nils Johansson (sd) 
  Anita Löfström (s) tjg kl 14.00-17.50, ej § 115 pga jäv 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (m) kl 14.00-16.45 § 107-117 
  Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Enrisa Halimic (c) kl 14.00-17.20 § 107-117 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint kl 14.00-16.45 
   personalchef Susanne Nordin kl 14.00-17.25 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Nils Johansson 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 107 - 118 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Nils Johansson    

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         november  2007,  
intygar i tjänsten 

________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 107 
 Antal gynnande beslut till särskilt boende september 2007. 
  

Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, föredrar ärendet. 
 
Antal gynnande beslut till särskilt boende september 2007 redovisas. Antalet 
gynnande ej verkställda beslut är totalt i september 27 personer och 2 är sökande 
från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är 0 personer. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________
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Diariet  Dnr 2007.282.704 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 § 108 

 Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande  
 beslut SoL, 4 kap 1 § per den 30/9 2007. 

 
  Enligt socialtjänstlagen 16 kap, § 6 f-h skall nämnden en gång i kvartalet 

rapportera gynnande men ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 § 
till kommunfullmäktige. 

 
  Rapport har upprättats till kommunfullmäktige angående ej verkställda beslut. 
 
  Inom äldrenämndens ansvarsområde finns per 2007-09-30 0 (noll) gynnande 

beslut som ej är verkställda inom tre månader.  
 
  Inom äldrenämndens ansvarsområde finns per 2007-09-30 inga beslut där 

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader därefter. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  till kommunfullmäktige överlämna rapport per 2007-09-30 över gynnande ej 

verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

  _________________ 
 

 
 
 
 



  31 oktober 2007 5 

Diariet  Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 109 
  Budgetuppföljning per 30/9 2007 
 
  Peter Arkeklint, ansvarig ekonom, föredrar ärendet. 
 
  Äldrenämndens resultat efter nio månader visar -2,1 Mkr. Resultatet för 

motsvarande period föregående år var -3,6 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa 
ett negativt resultat om -8,0 Mkr för år 2007.  

 
  Prognostiserat resultat förklaras främst av ökade kostnader för ordinärt boende 

samt av budgeterade HSL-intäkter. På särskilt boende är det i huvudsak ett ökat 
behov av nattbemanning som orsakar avvikelse. 

 
  Äldrenämndens ram och tillika kommande utbetalningar i kommunbidrag uppgår 

till 596 Mkr för 2007 plus ramjusteringar för Lövgrund med 2,1 Mkr. Därutöver 
görs under året tekniska kompensationer för kostnadsökning i hyror och löner  

  m m. 
 
  Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m september månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående 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. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport för september 2007. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.359.052 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 110 

  Organisation för etablering av nya bostäder i särskilt boende i 
  kv Fiskhamnen (Saltö Torg). 
 
  Etablering av bostäder i särskilt boende i kv Fiskhamnen har nu påbörjats. 
 
  Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts med de fackliga organisationerna. 
 
  Etablering av boendeenhet 
  Arbetet sker i projektform under ledning av utvecklingschef Eva Herbertson. 

Projektledarens för boende amsvar är att boendeenheten utformas i enlighet med 
gällande ramprogram för boende-, livs- och vårdmiljö. Projektledaren för boende 
ansvarar vidare för att bostädernas utformning samt lokaliteterna för dagliga 
aktiviteter står i linje med och kan tillgodose den av äldrenämnden, i annan 
ordning, framtagna och fastställda inriktning av äldreomsorgen i Karlskrona 
kommun. Projektet ska tidsmässigt planeras så att de nya bostäderna kan tas i bruk 
under fjärde kvartalet 2009. 

 
  Genomförande av entreprenadupphandling 
  Arbetet med att genomföra upphandlingsprocessen vad avser att företräda 

sakfrågan sker i projektform under ledning av utredningssekreterare Magnus 
Gruvberger. I den totala upphandlingsprocessen förutsätts att kommunlednings-
förvaltningens upphandlingsenhet tar ansvar för och leder den upphandlings-
tekniska och juridiska delen av processen. Det krävs därför att kommunlednings-
förvaltningen tilldelar projektet en tydlig resurs. 

 
  Framtagande av referensvärden 
  Ansvaret för arbetet med kommuninterna referensvärden kommer att lägga på en i 

särskild ordning utsedd tjänsteman. Under upphandlingsprocessen kommer den 
tjänstemannen att till fullo vara frånkopplad sin ordinarie befattning. Till den 
utsedda tjänstemannens hjälp kommer från äldreförvaltningen fristående 
ekonomisk- och personaladministrativ kompetens att knytas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dnr 2007.359.052 
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  § 110 (forts) 
  Organisation för etablering av nya bostäder i särskilt boende i 
  kv Fiskhamnen (Saltö Torg). 
 
  Utöver vad som framförts kommer inte några ytterligare anvisningar att fastställas 

för arbetet med att etablera särskilt boende vid Saltö Torg. Förvaltningschefen 
föreslås få i uppdrag att om så skulle erfordras, vidta nödvändiga kompletteringar 
och/eller förtydliganden. 

 
  Äldrenämndens AU har beslutat 
 
  1. att  för etablering av särskilt boende i kv Fiskhamnen (Saltö Torg) uppdra till 

utvecklingschef Eva Herbertson att leda projektet ”Etablering av boendeenhet”, 
 
  2. att  verksamheten vid det särskilda boendet i kv Fiskhamnen (Saltö Torg) ska 

upphandlas, 
 
  3. att  för genomförande av upphandling av drift av verksamheten vid det 

särskilda boendet i kv Fiskhamnen (Saltö Torg) uppdra till utredningssekreterare 
Magnus Gruvberger att leda delprojektet ”Genomförande av 
entreprenadupphandling”, 

 
  4. att  interna referensvärden för drift i egen regi ska ingå i utvärdering av 

inkomna externa anbud gällande drift av verksamheten vid det särskilda boendet i 
kv Fiskhamnen (Saltö Torg), 

 
  5. att  de två delprojekten samt arbetet med framtagandet av de interna 

referensvärdena ska baseras på vad förvaltningschefen framför i PM daterat 
  2007-09-10, samt 
 
  6. att  i övrigt uppdra till förvaltningschefen att underhand, om så bedöms som 

nödvändigt, göra erforderliga kompletteringar och/eller förtydligande av 
respektive uppdrag och att avrapportering ska ske kontinuerligt vid avsteg från 
uppdragen. 

 
  Kent Lewén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
  Peter Johansson fullföljer sina yrkande från arbetsutskottet den 17 oktober 2007. 

Bifall till att-sats nr 1 avslag på att-satserna 2-4, del av att-sats nummer 5, samt 
tillägg till att-sats nr 6 avrapportering till arbetsutskottet ska ske kontinuerligt vid 
avsteg från uppdragen. 

 
 
 
 
 
    Dnr 2007.359.052 
 
  § 110 (forts) 
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  Organisation för etablering av nya bostäder i särskilt boende i 
  kv Fiskhamnen (Saltö Torg). 
 
  Camilla Persson stödjer Peter Johanssons yrkanden. 
 
  Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, och finner att 

äldrenämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
  Äldrenämnden har således beslutat 
 
  1. att  för etablering av särskilt boende i kv Fiskhamnen (Saltö Torg) uppdra till 

utvecklingschef Eva Herbertson att leda projektet ”Etablering av boendeenhet”, 
 
  2. att  verksamheten vid det särskilda boendet i kv Fiskhamnen (Saltö Torg) ska 

upphandlas, 
 
  3. att  för genomförande av upphandling av drift av verksamheten vid det 

särskilda boendet i kv Fiskhamnen (Saltö Torg) uppdra till utredningssekreterare 
Magnus Gruvberger att leda delprojektet ”Genomförande av 
entreprenadupphandling”, 

 
  4. att  interna referensvärden för drift i egen regi ska ingå i utvärdering av 

inkomna externa anbud gällande drift av verksamheten vid det särskilda boendet i 
kv Fiskhamnen (Saltö Torg), 

 
  5. att  de två delprojekten samt arbetet med framtagandet av de interna 

referensvärdena ska baseras på vad förvaltningschefen framför i PM daterat 
  2007-09-10, samt 
 
  6. att  i övrigt uppdra till förvaltningschefen att underhand, om så bedöms som 

nödvändigt, göra erforderliga kompletteringar och/eller förtydligande av 
respektive uppdrag och att avrapportering ska ske kontinuerligt vid avsteg från 
uppdragen. 

 
  Peter Johansson, Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, Alf Öien, Angela Sandström, 

Anita Löfström och Camilla Persson reserverar sig i att-satserna 2-5 till förmån 
för Peter Johanssons yrkande. 

 
  _________________ 
 

   
 
 
 
 
 
 
Diariet    Dnr 2007.076.730 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
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Utredare 
 
 
 
 

§ 111 
  Eget val i hemtjänsten. 
 
  Förvaltningschef Per Jonsson, utvecklingschef Eva Herbertson och personalchef 

Susanne Nordin föredrar ärendet. 
 
  I dokumentet ”Eget val i hemtjänsten, förslag till införande” redovisar 

äldreförvaltningen sitt förslag till principer och rutiner för införandet. 
 
  Information enligt MBL § 19 lämnades till fackliga organisationer den 4 oktober 

2007. Förhandling enligt MBL § 11 hålls den 11 oktober 2007, samt i den mån så 
blir påkallat kommer förhandling enligt MBL § 14 att hållas den 26 oktober 2007. 
När förhandlingarna är avslutade och protokollen justerade kommer dessa att 
biläggas huvuddokumentet. 

 
  Äldrenämnden föreslås besluta 
 
  att  för sin del anta äldreförvaltningens förslag till rutiner och principer för 

införandet av Eget val i hemtjänsten, 
 
  att  nya vikariatsanställningar, med de undantag som redovisas i 

äldreförvaltningens förslag, tillsvidare begränsas till att gälla längst t o m  
  2008-01-31. 
 
  Äldrenämnden föreslås därutöver besluta 
 
  att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa 

Eget val i hemtjänsten, 
 
  att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att införandet ska 

grunda sig på de principer som äldrenämnden antagit, samt 
 
  att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till 

äldrenämnden att genomföra införandet av Eget val i hemtjänsten. 
 
 
 
 
 
 
 
   Dnr 2007.076.730 
 

§ 111 (forts) 
  Eget val i hemtjänsten 
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  Kent Lewén yrkar bifall till förvaltningens förslag samt tilläggsyrkandena att för 
att öka mångfalden och möjligheten för små företag/enskilda firmor/kooperativ att 
etablera sig, skall anbuden kunna läggas avseende specifikt geografiskt område 
oberoende av nuvarande distriktsindelning, att ge förvaltningen i uppdrag att 
justera i beslutsunderlaget i enlighet med ovanstående. 

 
  Peter Johansson yrkar tillägg till förvaltningens förslag med att-satserna, att med 

ändring av förvaltningens förslag besluta föreslå att generellt teckna avtal med tre 
års avtalstid, att med ändring av förvaltningens förslag besluta föreslå att till 
”skall-kraven” föra att de externa utförarna måste, liksom kommunens egen 
verksamhet, förbinda sig att erbjuda sin verksamhet över hela kommunen, att med 
tillägg till förvaltningens förslag föreslå en anmälningsrutin för externa utförare 
avseende de ytterligare tjänster som överenskoms med vårdtagare med bistånd, att 
med tillägg till förvaltningens förslag föreslå att en organisation för uppföljning 
och utvärdering av verksamhetsförändringen presenteras innan starten. 

 
  Angela Sandström yrkar bifall till Peter Johanssons förslag. 
 
  Camilla Persson yrkar på återremiss. Bilaga 1. 
 
  Ordföranden ställde proposition på att ärendet skall avgöras idag och finner att 

ärendet avgörs under dagens möte. 
 
  Ordföranden ställde därefter proposition på Peter Johansons första att-sats.  
 
  Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 

biträder Peter Johanssons förslag röstar JA. Den som avslår detsamma röstar NEJ. 
 
  Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 
  8 NEJ-röster. JA röstade Peter Johansson, Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, 
  Alf Öien, Angela Sandström, Camilla Persson, Anita Löfström. NEJ-röstade 
  Jan-Åke Nordin, Kent Lewén, Ann-Marie Branje, Bengt Lindström, 
  Gunhild Arvö, Veste Brynestam, Elin Håkansson, Nils Johansson. 
 
  Ordföranden ställde därefter proposition på Kent Lewéns förslag mot Peter 

Johanssons andra att-sats. 
 
  Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 

biträder Kent Lewéns förslag röstar JA. Den som biträder Peter Johanssons 
förslag röstar NEJ. 

 
 
 
 
 
   Dnr 2007.076.730 
 

§ 111 (forts) 
  Eget val i hemtjänsten 
 
  Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 



  31 oktober 2007 11 

  7 NEJ-röster. JA röstade Jan-Åke Nordin, Kent Lewén, Ann-Marie Branje, 
  Bengt Lindström, Gunhild Arvö, Veste Brynestam, Elin Håkansson, 
  Nils Johansson. NEJ-röstade Peter Johansson, Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, 
  Alf Öien, Angela Sandström, Camilla Persson, Anita Löfström. 
 
  Därefter ställde ordföranden proposition på Peter Johanssons tredje och fjärde att-

satser och finner de avslagna. 
 
  Peter Johansson, Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, Alf Öien, Angela Sandström, 

Anita Löfström reserverar sig till förmån för Peter Johanssons yrkande. 
 
  Camilla Persson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
  Äldrenämnden har således beslutat 
 
  att  för sin del anta äldreförvaltningens förslag till rutiner och principer för 

införandet av Eget val i hemtjänsten, 
 
  att nya vikariatsanställningar, med de undantag som redovisas i 

äldreförvaltningens förslag, tillsvidare begränsas till att gälla längst t o m 
  2008-01-31 
 
  att  för att öka mångfalden och möjligheten för små företag/enskilda 

firmor/kooperativ att etablera sig, skall anbud kunna läggas avseende specifikt 
geografiskt område oberoende av nuvarande distriktsindelning, 

 
  att  ge förvaltningen i uppdrag att justera beslutsunderlaget i enlighet med 

ovanstående, 
 
  att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa 

Eget val i hemtjänsten, 
 
  att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att införandet ska 

grunda sig på de principer som äldrenämnden antagit, samt 
 
  att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra 

till äldrenämnden att genomföra införandet av Eget val i hemtjänsten. 
 
  _________________ 
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Diariet Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

  § 112  
  Kvalitetsbarometern. 

 
Kvalitetsbarometern genomförs tillsammans med KKKHV-kommunerna med  
ledning och samordning av Blekinges FoU-enhet. 
 
Vissa förändringar har gjorts sedan den förra kvalitetsbarometern genomfördes, 
såsom 
 

• Någon mindre förändring i frågeformulären 
• Fler kommuner har genomfört kvalitetsbarometern 
• Bättre utvecklade enhetsrapporter 
• Möjlighet att få webb-publicering av slutresultatet. 

 
Mätningen genomförs fr o m 15 januari 2008 t o m 15 februari 2008. 
 
En slutlig rapport redovisas den 24 april 2008. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.383.026 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 

  § 113 
  Revidering av Jämställdhetsplan. 

 
Jämställdhetsplanen har inför 2007 reviderats utifrån de formkrav som ställs av 
kommunledningen och följer därmed den utformning som gäller för kommunens 
jämställdhetsprogram. 
 
Förslaget har arbetats fram av de jämställdhetsombud som finns på förvaltningen. 
Dessa ombud representerar ett tvärsnitt av samtliga arbetskategorier som verkar i 
förvaltningen. 
 
I det förslag som nu läggs för äldreförvaltningen under 2007 så innefattas 
förslaget inte enbart mål som avser personal utan även avser förvaltningens 
servicetagare. 
 
Med tanke på att det återstår en kortare period av verksamhetsåret 2007 samt att 
de mål som förslås är ganska omfattande föreslår förvaltningen att planen (i den 
utformning den antas) skall gälla i sin grund även för 2008 med kompletteras med 
de uppdrag som kan komma i Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram för 
2008. 
 
Jämställdhetsplanen är uppdelad i fyra delar 
 

• Tillväxt 
• Sysselsättning 
• Jämställdhetsperspektivet i verksamheten 
• Makten 

 
Efter genomgång på äldrenämndens arbetsutskott föreslås att vissa justeringar 
görs i texten avseende delen Sysselsättning. 
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 Dnr 2007.383.026 
 
 
 

 § 113 (forts) 
  Revidering av Jämställdhetsplan 2007. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  anta Jämställdhetsplan 2007 enligt förvaltningens förslag, samt 
 
  att  justeringar görs i texten under delen Sysselsättning. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag 
 

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 

 
 
 



  31 oktober 2007 15 

Diariet  Dnr 2007.356.109 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 114 
  Plan för etnisk mångfald. 

 
  Plan för etnisk mångfald ersätter den tidigare integrationsplanen och syftar till att 

ta tillvara den resurs det innebär att människor är olika. Planen omfattar två delar, 
en som har vårdtagarperspektiv och har sitt ursprung i socialtjänstlagen, och en 
som gäller personalperspektiv utifrån diskrimineringslagarna. 

 
  Med etnisk mångfald menas i denna plan att människor med olika etnicitet, kultur, 

språk, religion och livserfarenhet lever tillsammans med lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter. 

 
  Förslaget för etnisk mångfaldsplan har framtagits av en arbetsgrupp bestående av 

olika yrkesgruppers representanter samt en äldrekonsulent. Kommunala 
pensionärsrådet har tagit del av förslaget och fått möjlighet att lämna sina 
synpunkter vid möte den 21 maj 2007. Äldrenämndens arbetsutskott har fått 
föredragning vid möte i augusti och återremitterade då förslaget för vidare 
beredning. 

 
  Diskrimineringslagstiftningen förutsätter att arbetsgivarna arbetar systematiskt 

med jämställdhet och mångfald. Förutom etniska mångfaldsplanen lämnas en 
jämställdhetsplan till äldrenämnden 

 
  Efter genomgång på äldrenämndens arbetsutskott föreslås att under punkt 3 första 

meningen i Konkreta mål ändas till Oavsett etnisk tillhörighet får alla vårdtagare 
i hemtjänst och på äldreboendena en god omsorg och omvårdnad utifrån sina 
individuella behov. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dnr 2007.356.109 
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  § 114 (forts) 
  Plan för etnisk mångfald 2007-2009. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna förslag till etnisk mångfaldsplan för äldrenämnden 2007-2009 med 

ändring av text under punkt 3 Konkreta Mål , samt 
 
  att  uppdra åt förvaltningen att planera och genomföra åtgärder enligt planen. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag 
 

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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   Dnr 2007.130.739 
Diariet 
PRO Karlskrona 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
  § 115 
  Avtal Lorentsberg. 
 
  PRO Karlskrona har sedan 1969 hyrt Villa Lorentsberg av Karlskrona kommun i 

syfte att bereda möjlighet till föreningsaktiviteter samt besök av äldreomsorgens 
vårdtagare och andra kommuninvånare såväl som för uthyrning till privatpersoner. 
Äldrenämnden beslutade vid sitt möte 2007-03-28 att godkänna ett nytt avtal med 
PRO Karlskrona om aktiviteter för äldre och handikappade vid Villa Lorentsberg 
för säsongen 2007. 

 
  Äldreförvaltningen fick som uppdrag att bereda alla intresserade föreningar 

möjlighet att samarbeta om att driva Villa Lorentsberg fr o m säsongen 2008. En 
träff anordnades den 31 maj 2007 dit samtliga pensionärsföreningar och andra 
organisationer med verksamhet för äldre var inbjudna. Efter överläggningar 
ombads föreningarna att senast den 30 september 2007 komma in med besked om 
sitt intresse att delta i fortsatta diskussioner om en lämplig driftform för Villa 
Lorentsberg. 

 
  Under den angivna tiden har inte någon förening uttryckt sitt intresse. Enligt 

avtalet för 2007 mellan äldrenämnden och PRO Karlskrona prolongeras det att 
gälla t o m 2013-10-31 då äldrenämnden inte har träffat avtal med flera 
samarbetspartner inför säsongen 2008. 

 
  På grund av jäv deltog inte Anita Löfström (s) i beslutet i detta ärende. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  lägga informationen till handlingarna, samt 
 
  att  uppdra till äldreförvaltningen att verkställa äldrenämndens åtagande enligt 

tidigare upprättat avtal. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag 
 

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
 
 
 
 

 
 
 



  31 oktober 2007 18 

   
 
 
 
 
 
  § 116 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret september 2007. 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2007-09-26. 
c) Meddelande från Kammarrätten Jönköping, mål nr 3176-07. 
d) Yttrande över detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m fl. 
e) Ansökan från Länsstyrelsen i Blekinge län angående särskild avgift enligt 
socialtjänstlagen. Dnr 701-559.07. ÄN 2007.275.108. 
f) Skrivelse till ordförande i äldrenämnden 2007-09-15. Dnr 2007.398.108. 
g) Skrivelse från ordförande i äldrenämnden 2007-10-01. Dnr  2007.398.108. 
h) Synpunkter angående boende. Dnr 2007.417.108. 
i) Detaljplan för yttrande avseende del av Fäjö 1:75, Lyckeby. 
j) Ansökan från Länsstyrelsen i Blekinge län till Länsrätten i Blekinge avseende 
särskild avgift enligt socialtjänstlagen. 
- Dnr 701-541-07. ÄN 2007.267.108. 
- Dnr 701-542-07. ÄN 2007.274.108. 
- Dnr 701-543-07. ÄN 2007.273.108. 
- Dnr 701-544-07. ÄN 2007.271.108. 
- Dnr 701-546-07. ÄN 2007.272.108. 
- Dnr 701-548-07. ÄN 2007.279.108. 
- Dnr 701-552-07. ÄN 2007.268.108. 
- Dnr 701-558-07. ÄN 2007.280.108. 
- Dnr 701-3208.07. ÄN 2007.280.108. 
k) Föreläggande från Länsrätten i Blekinge län angående beslut enligt 
socialtjänstlagen. 
- Mål nr 982-07. Dnr 701-558-07. ÄN 2007.280.108. 
- Mål nr 983-07. Dnr 701-3208-07. ÄN 2007.280.108. 
- Mål nr 989-07. Dnr 701-543-07. ÄN 2007.273.108. 
- Mål nr 999-07. Dnr 701-542-07. ÄN 2007.274.108. 
- Mål nr 1000-07. Dnr 701-544-07. ÄN 2007.271.108. 
- Mål nr 1009-07. Dnr 701-546-07. ÄN 2007.272.108. 
- Mål nr 1010-07. Dnr 701-552-07. ÄN 2007.268.108. 
- Mål nr 1011-07. Dnr 701-541-07. ÄN 2007.267.108. 
- Mål nr 1018-07. Dnr 701-559-07. ÄN 2007.275.108. 
- Mål nr 1041-07. Dnr 701-548-07. ÄN 2007.279.108. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 116 (forts) 
Delegeringsbeslut 
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l) Underrättelse från Länsrätten i Blekinge län angående anstånd för beslut enligt 
socialtjänstlagen. 
- Mål nr 982-07, 983-07, 989-07. 
- Mål nr 999-07, 1000-07, 1009-07, 1010-07, 1011-07, 1018-07. 
m) Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län om statsbidrag för utveckling av 
anhörigstödet. 
 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 117 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 119 Ansvarsfrihet för vårdförbundet Blekinges direktion för år 2006. 
§ 121 Nytt avtal med Landstinget om FoU-verksamhet. 
 
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad september 2007. Hemtjänst, servicetjänster utan behovsprövning 

 och hushållstjänster. 
 
Överförmyndarnämnden 
Redogörelse för överförmyndarnämndens verksamhet under tiden 1/1-31/12 2006. 
 
Fritzes 
Utjämningsförslag för kommuner och landsting. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2007-08-28. 
Minnesanteckningar från KPR:s AU 2007-08-16. 
Minnesanteckningar från KPR:s AU 2007-09-13. 
Protokoll från Förtroendenämnden 2007-09-13. 
Protokoll från Förtroendenämndens AU 2007-10-03. 
Protokoll MBL § 11. Äldreförvaltningens förslag till upphandling särskilt boende 
Saltö. 
Protokoll med äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2007-08-21. 
 
Övrigt 
Tack från Peter Johansson 

 
___________________ 
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§ 118 
Frågor/Information 
 
Information om nytt äldreboende på Saltö 
 
Per Jonsson, förvaltningschef, informerar om eventuell förändrad inriktning vad 
avser lokalisering till nytt särskilt boende på Saltö. 
 
Förändringen innebär att särskilt boende byggs i kv Sillen i stället för i  
kv Fiskhamnen. 
  
Äldreförvaltningen presenterar ett preciserat förslag till arbetsutskottets möte i 
november 2008. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 november 2007 
 
 
§ 119 Landstingets Kompetenscentrum,  FoU-verksamheten. Utgår 
 
§ 120 Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården, våren 2007. 
 
§ 121 Rekrytering av projektledare till Kompetensstegen. 
 
§ 122 Antal gynnande beslut till särskilt boende oktober 2007. 
 
§ 123 Budgetuppföljning per 31 oktober 2007. 
 
§ 124 Hyreshöjning 2008. 
 
§ 125 Ändring av beslutsdatum för fastställande av internbudget 2008. 
 
§ 126 Byte av fastighet för särskilt boende på Saltö. 
 
§ 127 Redovisning av slutrapporter i projektet ”Från pärmen till skärmen”. 
 
§ 128 Kompetensutvecklingspolicy för yttrande. 
 
§ 129 Ändrat datum för novembersammanträdet 2008. 
 
§ 130 Delegeringsbeslut. 
 
§ 131 MEDDELANDEN. 

 
§ 132 Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Sessionssalen, Tegelhuset, Drottninggatan 69 
 tisdagen den 27 november 2007, kl 14.00 – 15.55 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m)  
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c)  
  Karl-Erik Olsson (s) 
   Angela Sandström (s) 
   Camilla Persson (v)   
  Nils Johansson (sd) 
  Erik Gisslén (m) tjg 
  Hampus Engqvist (s) tjg 
  Kerstin Johansson (s) tjg 
  Anita Löfström (s) tjg 
  Lena Tvede-Jensen (s) tjg 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   ekonom Peter Arkeklint   
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   projektledare Marika Persson  kl 14.00-15.45 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Camilla Persson 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 119 - 132 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Camilla Persson    

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         december  2007,  
intygar i tjänsten 

________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 119 
 Landstingets Kompetenscentrum,  FoU-verksamheten. 
  
 Utgår. 
 
 __________________
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Diariet  Dnr 2007.482.704 
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 120 
  Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården, våren 2007. 

 
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 2007 och var en del av MAS-tillsynen. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare har fått en ingående skriftlig redovisning av 
enkätundersökningens resultat. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 121 
  Rekrytering av projektledare till Kompetensstegen. 
  
  Per Jonsson, förvaltningschef informerar i ärendet. 
 
  Då ordinarie projektledare slutar vid årsskiftet har Leif Lönnqvist, 

personalsekreterare tillfälligt gått in som projektledare för Kompetensstegen.  
 
  Informationen tas till dagens protokoll 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 122 
Antal gynnande beslut till särskilt boende oktober 2007. 

 
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, föredrar ärendet. 
 
Antal gynnande beslut till särskilt boende oktober 2007 redovisas. Antalet 
gynnande ej verkställda beslut är totalt i oktober 24 personer och 3 är sökande 
från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är 1 person. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
  _________________ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariet    Dnr 2007.098.042 
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Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 123 
  Budgetuppföljning per 31 oktober 2007. 
 
  Peter Arkeklint, ansvarig ekonom, föredrar ärendet. 
 
  Äldrenämndens resultat efter tio månader visar -2,3 Mkr. Resultatet för 

motsvarande period föregående år var -4,7 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa 
ett negativt resultat om -7,0 Mkr för år 2007.  

 
  Prognostiserat resultat förklaras främst av ökade kostnader för ordinärt boende på 

ökat antal hemtjänsttimmar och att budgeterade HSL-intäkter inte kan faktureras. 
På särskilt boende är det i huvudsak ett ökat behov av nattbemanning och 
förbrukningsmaterial (hjälpmedel till vårdtagare) som orsakar avvikelse. 

 
  Äldrenämndens ram och tillika kommande utbetalningar i kommunbidrag uppgår 

till 596 Mkr för 2007 plus ramjusteringar för Lövgrund med 2,1 Mkr. Därutöver 
görs under året tekniska kompensationer för kostnadsökning i hyror och löner  

  m m. 
 
  Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m oktober månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående 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. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport för oktober 2007. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

___________________ 
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Diariet Dnr 2007.485.706 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 124 
  Hyreshöjning 2008. 
 

  Enligt äldreförvaltningens förslag till budget för 2008 föreslås en hyreshöjning i 
särskilt boende motsvarande den nivå som förhandlas fram mellan Karlskronahem 
och hyresgästföreningen. 

 
  De genomförda förhandlingarna resulterade i en höjning motsvarande 1,7 % där el 

ej ingår och 2,2 % där el ingår. 
 
  Beslut enligt nedan villkoras av ett beslut om budget enligt äldrenämndens förslag 

vid kommunfullmäktiges möte den 28-29 november 2007. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  föreslå äldrenämnden beslut om hyreshöjning för särskilt boende fr o m 
  1 januari 2008 enligt den nivå som förhandlats fram mellan Karlskronahem och 

hyresgästföreningen. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 
§ 125 
Ändring av beslutsdatum för fastställande av internbudget 2008. 
 

  Äldreförvaltningen föreslår att beslut om internbudget för 2008 flyttas från 
äldrenämndens möte den 19 december 2007 till den 30 januari 2008. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  flytta beslut om internbudget för 2008 från nämndens möte i december 2007 

till januari 2008. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 

 
 
 



  27 november 2007 10 

Diariet  Dnr 2007.359.052 
Tekniska nämnden 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 126 
  Byte av fastighet för särskilt boende på Saltö. 
 

  Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 
  Saltöhem AB har underhand presenterat en alternativ fastighet för uppförandet av 

det nya särskilda boendet på Saltö, nämligen kv Sillen. Företrädare för Saltöhem 
AB har redovisat den alternativa lokaliseringen för äldrenämndens presidium och 
vid äldrenämndens sammanträde den 31 oktober 2007 redovisade 
förvaltningschefen såsom information de nya tankegångarna. 

 
  Användningsområdet inom kv Sillen är idag angivet till kontor och småindustri, 

varför en etablering av ett särskilt boende på fastigheten kräver en planändring. 
 
  De villkor som Saltöhem AB presenterat för en byggnation i kv Sillen är 

desamma som gäller för kv Fiskhamnen, d v s hyreskostnaden är oförändrad och 
inflyttning ska ske under fjärde kvartalet 2009, ett förhållande som vidimeras av 
tekniska förvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har underhand framfört 
att planändringen tidsmässigt kan genomföras så att planerad tid för inflyttning 
kan ske. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  med ändring av äldrenämndens beslut § 49,  den 25 april 2007, besluta att 

lokalisera nytt särskilt boende på Saltö till kv Sillen, samt 
 
  att  hemställa om att tekniska förvaltningen i samråd med äldreförvaltningen, 

tecknar för projektet erforderliga samarbetsavtal med Saltöhem AB. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Dnr 2007.359.052 
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  § 126 (forts)  
  Byte av fastighet för särskilt boende på Saltö. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår en tilläggsattsats att hemställa hos tekniska nämnden 

att denna utarbetar förslag till långsiktigt hyresavtal med Saltöhem AB. 
 
  Karl-Erik Olsson yrkar en tilläggsattsats att uppdra åt äldreförvaltningen att 

verka för att bussförbindelser tillskapas till och från kv Sillen. 
 
  Äldrenämnden är överens med äldreförvaltningens och Karl-Erik Olssons 

tilläggsyrkanden. 
 
  Äldrenämnden har således beslutat 
 
  att  med ändring av äldrenämndens beslut § 49,  den 25 april 2007, besluta att 

lokalisera nytt särskilt boende på Saltö till kv Sillen, 
 
  att  hemställa om att tekniska förvaltningen i samråd med äldreförvaltningen, 

tecknar för projektet erforderliga samarbetsavtal med Saltöhem AB, 
 
  att  hemställa hos tekniska nämnden att denna utarbetar förslag till långsiktigt 

hyresavtal med Saltöhem AB, samt 
 
  att uppdra åt äldreförvaltningen att verka för att bussförbindelser tillskapas till 

och från kv Sillen. 
 
  _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariet  Dnr 2007.484.005 
Ledningsgruppen 
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Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 127 
  Redovisning av slutrapporter i projektet ”Från pärmen till skärmen”. 
 
  Marika Persson, projektledare redovisar slutrapporterna Mobipen och TES. 
 
  Äldreförvaltningen har bedrivit två IT-projekt för att pröva rutiner, metoder och 

system för uppföljning av utförda insatser hos vårdtagarna i hemtjänsten. 
 
  De två nu slutförda projekten pekar på båda på vikten av att digitala system införs. 
 
  Äldrenämnden har i budget för år 2008-2010 tagit upp resurser för införandet. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättade projektrapporter, samt 
 
  att  uppdra åt äldreförvaltningen att i enlighet med äldrenämndens beslut om 

budget 2008 införa rutiner, metoder och system för digital registrering av utförda 
insatser i hemtjänsten. 

 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
  _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariet  Dnr 2007.399.027 
Kommunledningsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
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Utredare 
 
 
 
  § 128 
  Kompetensutvecklingspolicy för yttrande. 
 
  Äldreförvaltningen har av kommunledningsförvaltningen fått förslag till reviderad 

kompetenspolicy. Nämnder, bolag samt fackliga organisationer ombeds yttra sig 
om förslaget. 

 
  Äldreförvaltningen ser mycket positivt på att förslag om kompetenspolicy nu är 

upprättat. 
 
  Policyn påtalar att kompetensutveckling är en strategisk fråga och en långsiktig 

investering i medarbetare och verksamhet. Äldreförvaltningen instämmer helt i att 
det är en synnerlig viktigt strategisk ledningsfråga. 

 
  I syftet bör detta förhållande stärkas ytterligare. Såväl förvaltnings- som 

arbetsledning måste ta ansvar för att sambandet mellan uppgift och rätt kompetens 
framgår. Vikten av detta samband bör belysas såväl för de uppdrag förvaltningen 
har att utföra under pågående verksamhetsår som i den långsiktiga verksamhets- 
och kompetensplaneringen. 

 
  Det faller sig naturligt att förvaltningschefen ansvarar för att en sådan strategisk 

planering upprättas av förvaltningens chefer samt att dessa planer samordnas till 
en förvaltningsgemensam kompetensplan för såväl innevarande budgetår som 
kommande verksamhetsår. 

 
  Chefens/arbetsledarens ansvar att upprätta och planera för respektive arbetsgrupps 

kompetensutveckling i vardagen men även för att en kompetensutvecklingsplan 
upprättas för att de av nämnderna antagna långsiktiga målen skall kunna uppnås 
bör förstärkas i texten. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna förvaltningens förslag till yttrande över förslag till 

kompetenspolicy. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
 
 
 
 
Diariet  Dnr 2001.0151.006 
Ledningsgruppen 
Utredare 
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  § 129 
  Ändrat datum för novembersammanträdet 2008. 
 
  Äldrenämndens möte den 26 november 2008 ändras till tisdagen den 25 november 

2008 på grund av att kommunfullmäktige sammanträder den 26-27 november 
2008. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  ändra äldrenämndens möte den 26 november 2008 till den 25 november 2008. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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  § 130 
Delegeringsbeslut 

 
 a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober 2007. 
 b) Yttrande över planprogram för del av Västra Nättraby 10:3 m fl (Vrängö) 
 c) Beslut från länsstyrelsen i Blekinge län, dnr 701.4509-07. Tillsyn enligt 13 
 kap 2 § SoL av hemtjänsten och det särskilda boendet Mogården, Rödeby, 
 Karlskrona avs personalförsörjning under sommaren och introduktion av 
 sommarvikarier 
 d) Underrättelse från kammarrätten i Jönköping, mål nr 3176-07, angående 
 särskild avgift enligt 16 kap 6 c § SoL (2001:453) 
 e) Underrättelse från länsrätten i Blekinge län angående beslut enligt SoL. 
 - Mål nr 1041-07 
 - Mål nr 982-07, 983-07, 989-07, 999-07, 1000-07, 1009-07, 1010-07, 
 1011-07, 1018-07. 
 f) Beslut från länsstyrelsen i Blekinge län avs individrapporter enligt 16 kap  6f § 
 socialtjänstlagen. 
 - Dnr 701-553-2007 
 - Dnr 701-555-2007 
 - Dnr 701-556-2007 
 - Dnr 701-3190-2007 
 - Dnr 701-3191-2007 
 - Dnr 701-3207-2007 
 g) Ansökan från länsstyrelsen i Blekinge län ställd till Länsrätten i Blekinge avs 
 ansökan enl 16 kap, 6 c SoL om utdömande av särskild avgift. 
 - Dnr 701-547-07 
 - Dnr 701-557-07 
 - Dnr 701-3188-07 
 - Dnr 701-3189-07 
 h) Skrivelse från Landstinget Bleking 2007-10-30 avs läkarinsatser vid 
 kommunens särskilda boenden. 

 
 

Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 131 
MEDDELANDEN 
 

 Kommunfullmäktige 
  § 148 Avsägelse av kommunala uppdrag. 
 
  Kommunstyrelsen 
  Skrivelse daterad 2007-10-22. Diarieföring av allmänna handlingar. 
 
  Kommunledningsförvaltningen 
  Medborgarförslag. Inköp av dagligvaror. Dnr 2007.479.730 
  Medborgarförslag. Seniorbostäder. Dnr 2007.478.739 
  Motion från Sverigedemokraterna ang terapihundar inom äldreomsorgen. 
  Dnr 2007.470.730 
 
  Statens offentliga utredningar, Äldreboendelegationen 
  Seniorbostäder/motsvarande – några exempel. 
 
  Kommunrevisionen 
  Granskning av likvärdig biståndsbedömning i Karlskrona kommun. 
 
 Protokoll/Minnesanteckningar 
  Protokoll från Förtroendenämnden 2007-10-18, 2007-11-12. 
  Minnesanteckningar från Kommunala Pensionärsrådets AU 2007-10-18. 
  Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2007-10-22. 
  Minnesanteckningar från styrgruppen för Kompetensstegen 2007-10-03. 
 

___________________ 
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§ 132 
Frågor/Information 
 
Länsstyrelsens rapport, Mogården 
Ann-Marie Branje undrar om någon uppföljning kommer att göras med anledning 
av länsstyrelsens rapport angående tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen av 
hemtjänsten och det särskilda boendet Mogården i Rödeby, Karlskrona avseende 
personalförsörjning under sommaren och introduktion av sommarvikarier. 
 
Utvecklingschef Eva Herbertson bekräftar att uppföljning kommer att göras. 
 
Munhälsobedömning 
Lena Tvede-Jensen undrar varför Blekinge har så dålig statistik vad gäller 
munhälsan. 
 
Äldreförvaltningen kommer att bjuda in företrädare för Folktandvården till 
äldrenämndens möte i februari 2008. 
 
 
Två Lex Sahra anmälningar 
Förvaltningschef Per Jonsson informerar om två nya Lex Sahra anmälningar som 
inkommit. 
 
Informerar även om att SVT gör en rikstäckande undersökning om Lex Sahra 
anmälningar där Karlskrona troligtvis kommer att medverka. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 19 december 2007 
 
 
§ 133 Enkätundersökning av Avlösning i hemmet. Ärendet utgår. 
 
§ 134 Successiv övergång till ekologiska livsmedel. 
 
§ 135 Beviljade ansökningar till särskilt boende november 2007. 
 
§ 136 Budgetuppföljning per 30/11 2007. 
 
§ 137 Avgiftsförändringar med anledning av förändrat prisbasbelopp 2008. 
 
§ 138 Prestationsmål förebyggande för allvarliga olyckor i samhället. 
 
§ 139 Beslutsformuleringar, bistånd särskilt boende. 
 
§ 140 Yttrande över Kommunrevisionens Granskning av likvärdig biståndsbedömning i 

Karlskrona kommun. 
 
§ 141 Hyresavtal Fregatten. 
 
§ 142 Begäran om utökad investeringsram avseende insatsregistreringssystem. 
 
§ 143 Delegeringsbeslut. 
 
§ 144 MEDDELANDEN. 

 
§ 145 Frågor/Information. 
 
§ 146  Tack och avslutning 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 19 december 2007, kl 14.00 – 16.40 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m)  
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd)  
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Alf Öien (s) 
   Camilla Persson (v)   
  Nils Johansson (sd) 
  Kerstin Johansson (s) tjg 
   Anita Löfström (s) tjg 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (m) 
  Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Carl-Henrik Larsson (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint §§ 133-137 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   utvecklingschef Eva Herbertson §§ 134-146 
   personalchef Susanne Nordin §§ 133-137 
   kostchef Gull-Britt Nilsson §§ 133-134 
   stadsarkitekt Hans Juhlin § 141  
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Kent Lewén 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 133 - 146 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Kent Lewén    

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         januari  2008,  
intygar i tjänsten 

________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 2007.524.732 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 133 
 Enkätundersökning av Avlösning i hemmet. 
 
 Ärendet utgår. 
 
 __________________



  19 december 2007 4 

Diariet  Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 134 
  Successiv övergång till ekologiska livsmedel. 

 
  Gull-Britt Nilsson, kostchef informerar i ärendet. 
 
  Fr o m 2008 kommer vissa ekologiska livsmedel att inköpas, målsättningen är att 

nå 5 %  under 2008 och 25 %  2010. 
 
  Upphandlingsenheten kommer att inbjudas till äldrenämnden för en genomgång 

av olika typer av kravmärkning. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet   Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 135 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende november 2007. 
 

Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, föredrar ärendet. 
 
Antal gynnande beslut till särskilt boende november 2007 redovisas. Antalet 
gynnande ej verkställda beslut är totalt i november 26 personer och 1 är sökande 
från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är 2 personer. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

  
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 136 

  Budgetuppföljning per 30 november 2007. 
 
  Peter Arkeklint, ansvarig ekonom och Susanne Nordin, personalchef föredrar 

ärendet. 
 
  Äldrenämndens resultat efter 11 månader visar -2,2 Mkr. Resultatet för 

motsvarande period föregående år var -5,9 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa 
ett negativt resultat om -5,8 Mkr för år 2007. Det är en förbättrad prognos från 
föregående månad med +1,4 Mkr. Förbättringen avser främst ökade interna 
intäkter samt lägre kostnader för IT-projektet. 

 
  Förvaltningens underliggande underskott beräknas för 2007 bli -7,0 Mkr. 
 
  Prognostiserat resultat förklaras främst av ökade kostnader för ordinärt boende 

beroende på ökat antal hemtjänsttimmar och att budgeterade HSL-intäkter inte 
kan faktureras. På särskilt boende är det i huvudsak ett ökat behov av 
nattbemanning och förbrukningsmaterial som orsakar avvikelse. 

 
  Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m november månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående månad 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. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport för november 

2008. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet    Dnr 2007.525.706 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 137 
  Avgiftsförändringar med anledning av förändrat prisbasbelopp 2008. 
 
  Prisbasbeloppet för 2008 är fastställt till 41.000 kronor. Detta innebär en höjning 

med 700 kronor jämfört med 2007.  
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna de nya förbehållsbeloppen med anledning av nytt prisbasbelopp 

2008 att gälla fr o m 2008-01-01 . 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2005.287.178 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 138 
  Prestationsmål förebyggande för allvarliga olyckor i samhället. 

 
 Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 
 
 Den 1 januari 2004 trädde lag om skydd mot olyckor i kraft. Lagen ersatte den 

tidigare  räddningstjänstlagen. Syftet med lagen om skydd mot olyckor är att färre 
ska dö, färre skall skadas och mindre skall förstöras. I lagen om skydd mot 
olyckor anges att: ” En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet”. I programmet skall anges målen för kommunens verksamhet samt 
de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 
räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande 
verksamhet är planerad. 

 
Inom ovan angivit beslutat handlingsprogram finns 16 olika övergripande 
säkerhetsmål fastställda inom 9 olika områden 
  

• Brand  
• Drunkning  
• Fallolyckor  
• Försvinnande  
• Utsläpp av farliga ämnen  
• Trafikolyckor  
• Ras/skred 
• Väderrelaterade olyckor  
• Vattenskador 

 
Säkerhetsmålen anger vilken säkerhetsnivå som skall råda i kommunen samt 
vad/vilken effekt som skall uppnås. Prestationsmålen som skall leda till att 
säkerhetsmålen uppnås, anger vad som skall göras för att bidra till att uppnå 
säkerhetsmålen. Prestationsmålen skall tas fram i respektive nämnd och skall vara 
SMARTA, detta innebär specifika mätbara allmännyttiga realistiska tidsatta och 
ansvarssatta.  
 
 
 
 
 
 
 
 Dnr 2005.287.178 
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  § 138 (forts) 
  Prestationsmål förebyggande för allvarliga olyckor i samhället. 

 
Äldreförvaltningen har i en mindre grupp analyserat vilka säkerhetsmål som är 
mest angelägna att äldrenämnden har som prestationsmål för att bidra till att 
uppnå säkerhetsmålen. 
 
Dessa är: 
 

• Brand 
• Försvinnande 
• Trafikolyckor 
• Fallolyckor 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättade prestationsmål för 2008. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.526.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 
§ 139 
Beslutsformuleringar, bistånd särskilt boende. 
 
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet. 
 
En mindre arbetsgrupp har haft uppdraget att ge förslag till förändringar för 
beslutet, beslutsformuleringen och rutinerna för erbjudande särskilt boende. 
 
Fördelarna med att handlägga ärendet, enligt de nya rutinerna, är för den enskilde, 
en ökad rättssäkerhet och tydlighet. För äldrenämnden innebär det en förbättrad 
dokumentation under handläggningen av ärendet. 

 
De interna rutinerna på myndighetskontoret och rutinerna kopplade till 
verksamheten vid erbjudande av lägenhet kommer att ses över för att anpassas till 
ny hantering. Förändringen kommer att följas upp av myndighetskontoret. 
 
Äldrenämnden vill att beslutsformuleringarna gås igenom för att bäst formuleras 
enligt Lättläst-metoden. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättade biståndsformuleringar. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.455.007 
Kommunrevisionen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 140 
  Yttrande över Kommunrevisionens Granskning av likvärdig 

biståndsbedömning i Karlskrona kommun. 
 
Granskningsrapporten som lämnats utgör en bra genomlysning av hur 
handläggning av bistånd genomförs samt vilka rutiner som finns för att säkerställa 
att beslutade insatser genomförs. Rapporten belyser viktiga frågor runt 
myndighetsutövningen. 

 
Inom äldrenämnden pågår ett arbete i en parlamentarisk arbetsgrupp, 
Framtidsgruppen, som syftar till att belysa och klarlägga förutsättningarna för den 
framtida äldreomsorgen i Karlskrona kommun. I Framtidsgruppens arbete 
diskuteras även biståndsbedömningsprocessen. Även om inte Framtidsgruppens 
arbete är klart ännu, finns tydliga tecken på att det finns ett behov av att utveckla 
en ännu mer individuellt inriktad biståndsbedömning, inte minst när det gäller 
bistånd i form av särskilt boende. Därtill kommer bl a införandet av Eget val i 
hemtjänsten att innebära en helt annan yrkesroll för biståndshandläggaren. 
 
Äldrenämnden avstår att kommentera och värdera revisionens förslag i dess 
enskildheter. Framtidsgruppens arbete kommer att sätta in såväl 
biståndsbedömningen som genomförandeprocesserna i ett helhetsperspektiv. 
Äldrenämnden vill dock framhålla att granskningsrapporten är bra, att den belyser 
viktiga frågeställningar, och att den på ett utmärkt sätt kommer att fungera som ett 
viktigt underlag i arbetet med att ytterligare förbättra förutsättningarna för en 
rättssäker och ändamålsenlig handläggning. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  äldreförvaltningen överlämnar svaret till Kommunrevisionen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
  _________________ 

 
 
 
 
 
 

Diariet  Dnr 
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Tekniska förvaltningen 
Stiftelsen Hemmet 
Karlskronahem AB 
Ledningsgruppen 
Utredare   
 
 
 
 
 
  § 141 
  Förändring av avtal med Dagon gällande hyra av Fregatten. 
 
  Kommunens avtal med Dagon gällande hyra av bostäder respektive 

gemensamhetslokaler vid Fregatten har för närvarande två olika löptider. 
Bostadsdelen löper t o m 2011-04-01 emedan lokaldelen löper till 2016-04-01. 

 
  I samband med arbetet med Framtidsgruppens boendeplanering aktualiserades 

underhand dels frågan om möjligheten att synkronisera de två avtalen, dels om 
möjligheten att kommunen lämnar den del a Fregatten som vänder sig mot 
Pantarholmskajen men kvarstår i den del av fastigheten som ligger vid Långgatan. 
Syftet med en sådan förändring skulle vara att dels möjliggöra för Dagon att 
etablera s k seniorboende mot Pantarholmskajen, samtidigt som kommunen har 
kvar ca 40 bostäder i särskilt boende. 

 
  Kommunens fastighetsavdelning har fört diskussioner med Dagon, varvid 

framkommit att det är möjligt att lägga båda avtalen med löptid till 2014-01-01. 
Avtalsförändringen skulle avse hela dagens bestånd som kommunen hyr vid 
Fregatten. 

 
  Därtill föreslår äldreförvaltningen att möjligheten undersöks att i det nya avtalet 

infoga en gemensam avsiktsförklaring. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  meddela Stiftelsen Hemmet att Karlskrona kommun för närvarande inte avser 

att etablera bostäder i särskilt boende i kvarteret Hemmet, 
 
  att  meddela Karlskronahem AB att Karlskrona kommun för närvarande inte 

avser att etablera bostäder i särskilt boende i kvarteret Posse, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dnr 
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  § 141 (forts) 
  Förändring av avtal med Dagon gällande hyra av Fregatten. 
 
  att  hemställa om att tekniska förvaltningen tecknar avtal med Dagon gällande 

Fregatten där de två befintliga hyresavtalen synkroniseras i ett avtal med 
nuvarande totala omfattning men med löptid till 2014-01-01, samt 

 
  att  hemställa att tekniska förvaltningen, i samråd med äldreförvaltningen, upptar 

diskussion med Dagon om en avsiktsförklaring gällande utveckling av Fregattens 
användning. 

 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.527.005 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 142 
  Begäran om utökad investeringsram avseende insatsregistreringssystem. 
 

  Inom ramen för IT-projektet ”Från pärmen till skärmen” kommer under 2008 
införandet av insatsregistreringssystem att genomföras. 
Insatsregistreringssystemet kräver en investering som beräknas uppgå till 660.000 
kronor. I förvaltningens nuvarande investeringsbudget för 2008 finns inga medel 
anvisade för insatsregistreringssystemet. Samtliga kostnader (drift, avskrivningar 
och räntor) kommer att rymmas inom befintliga budgetmedel för ”Planering och 
insats- 

  registreringssystem i hemtjänsten. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  hemställa hos kommunstyrelsen om utökad investeringsram för 2008 med 

660.000 kronor. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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  § 143 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2007. 
b) Arbetsutskottets protokoll 2007-11-14 och 2007-12-05. 
c) Beslut från länsstyrelsen i Blekinge, dnr 701-550-2007. Beslut i individärende. 
 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 144 
MEDDELANDEN 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
 
Protokoll från äldreförvaltningens övergripande 
samverkansgrupp/skyddskommitté 2007-10-12. 
Protokoll från äldreförvaltningens övergripande 
samverkansgrupp/skyddskommitté 2007-11-22. 

 
___________________ 
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§ 145 
Frågor/Information 
 
Fråga om samordning mellan kommun och landsting 
Peter Johansson har frågor angående de tidningsartiklar som förevarit i pressen 
mellan Per Jonsson, Karlskrona kommun och Anders Hansell, Landstinget. 
 
Per Jonsson, förvaltningschef svarar. 
 
Tandhygien 
Anita Löfström har frågor om de äldres tandhygien. 
 
Eva Herbertsson, utvecklingschef, svarar att chefstandläkare Catharina Nilsson är 
inbjuden till en information på äldrenämndens möte i februari 2008. 
 
Information Eget val i hemtjänsten 
Gunhild Arvö vill ha svar varför tiden för informationsmötet Eget val i 
hemtjänsten den 4 december missades. 
 
Eva Herbertson, utvecklingschef svarar. 
 
Förskingringsmål 
Per Jonsson informerar att äldreförvaltningen fått kallelse till 
hovrättsförhandlingar i ett förskingringsmål. 
 
___________________ 
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   Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 
  § 146 

Tack och avslutning 
 
Ordföranden tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och all 
personal ute i verksamheten för 2007 och önskar samtliga en God Jul och ett Gott 
Nytt År. 
 
Peter Johansson tackar ordföranden för det gångna året och önskar God Jul och 
Gott Nytt År. 
 
___________________ 
 

 


