28 januari 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 28 januari 2009.

§1

Presentation av nya medarbetare.

§2

Kvalitetsrapportering våren 2008.

§3

Information om läget sommaren 2008.

§4

Internbudget 2009.

§5

Budgetuppföljning per december 2008.

§6

Teckningsrätt för äldreförvaltningen.

§7

Beviljade ansökningar till särskilt boende december 2008.

§8

Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut SoL,
4 kap 1 § per den 30/9 2008.

§9

Delegeringsbeslut.

§ 10

MEDDELANDEN.

§ 11

Frågor/Information.

___________________

1

28 januari 2009

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 28 januari 2009, kl 14.05 – 16.30

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Peter Johansson (s)
Ann-Marie Branje (m)
Bengt Lindström (m)
Erik Gisslén (m), tjg
Gunhild Arvö (fp)
Elin Håkansson (kd)
Siv Brorsson (s)
Alf Öien (s)
Angela Sandström (s)
Hampus Enqvist (s), tjg
Kerstin Johansson (s), tjg
Christer Göstasson (s), tjg
Nils Johansson (sd)
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Kenneth Matsson (fp)
Anita Löfström (s), kl 14.05-16.00
Lena Tvede-Jensen (s)
Alf Stålborg (sd)
förvaltningschef Per Jonsson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
utvecklingschef Eva Herbertson, kl 14.40-15.45
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
bitr verksamhetschef Boris Svensson
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Erling Svensson, kl 14.05-15.45
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson,
kl 14.05-15.45

Marie-Louise Bescher
(forts)

2

28 januari 2009

Utses att justera

Ann-Marie Branje

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Ann-Marie Branje

Paragraf: 1 - 11

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 3 februari 2009,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

3

28 januari 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr

§1
Presentation av nya medarbetare.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson presenterar sig.
Ann-Britt Mårtensson kommer närmast från Torsås kommun och har tillträtt
tjänsten som medicinskt ansvarig sjuksköterska den 1 januari 2009.
Biträdande verksamhetschef särskilt boende tillika chef för Hälso- och
sjukvårdsorganisationen Boris Svensson presenterar sig.
Boris Svensson kommer närmast från Blekinge Läns Landsting och har tillträtt
tjänsten som biträdande verksamhetschef särskilt boende tillika chef för Hälsooch sjukvårdsorganisationen den 1 januari 2009.
Ordföranden hälsade medarbetarna välkomna.
__________________

4

28 januari 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2008.137.730

§2
Kvalitetsrapportering våren 2008.
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, föredrar ärendet om
kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen januari – juni 2008.
Ett dokument har upprättats om pågående kvalitetsarbete beträffande:
•
•
•

Lex Sarah anmälan 2008-01-01 -- 06-30
Klagomål och Synpunkter 2008-01-01 – 06-30
Avvikelserapportering 1 och 2 kv 2008

Diagram med jämförelsetal kvartal 1 - 2 år 2002 – 2008 avseende
läkemedelshantering, omvårdnad/incidenter och fall har översänts till
äldrenämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

5

28 januari 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr

§3
Information om läget sommaren 2008.
Erling Svensson verksamhetschef, resurs- och kompetensförsörjning informerar i
ärendet.
•
•
•
•
•

Färre antal sökande till tjänsterna som semestervikarier 2008.
Cirka 570 personal togs in som semestervikarier 2008.
Mycket extravak under sommaren 2008.
Semestervikarierna slutar tidigare.
2008-07-10 togs 30 extra semestervikarier in.

En presentation av statistik för sommaren 2008 skall skickas till äldrenämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

6

28 januari 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

7

Dnr 2008.439.042

§4
Internbudget 2009.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Äldrenämndens internbudget för 2009 har bedrivits med utgångspunkt i dels
äldrenämndens förslag till budget och plan för åren 2009-2011, dels de
ekonomiska ramar som presenterades i överenskommelsen mellan alliansens
partier och socialdemokraterna och som sedermera blev fastställda av
kommunfullmäktige 2008-12-19.
Verksamheten ryms inom den anvisade ekonomiska ramen och innehåller inga
anslagsreduceringar eller inskränkningar i förhållande till den verksamhet som
bedrivits under 2008.
Budgeten för de olika verksamheternas personalkostnader baseras på senast kända
verkliga löneläge. Denna princip etablerades för särskilt boende i internbudget för
2008 och fullföljs nu för övriga verksamheter. För hemtjänstverksamheten
resulterar detta i en kalkylmässig sänkning av den totala
personalkostnadsbudgeten. Samma effekt uppstod inför 2008 inom särskilt
boende, vilket indikerar att tidigare tillämpad metod med ett i grunden flera år
gammal historiskt värde uppräknat med faktor för löneökning per år (enligt
principen ränta på ränta) inte gett rätt värden. Metodförändringen borgar nu för att
verksamheterna vid ingången av ett nytt verksamhetsår har en
personalkostnadsbudget som motsvarar aktuellt faktiskt lönekostnadsläge för
befintlig personal, och där hänsyn också tas till hur lönekostnaderna totalt sett
påverkas av den gällande åldersmässiga sammansättningen i personalgrupperna.
(forts)

28 januari 2009

Dnr 2008.439.042

§ 4 (forts)
Internbudget 2009.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa internbudget 2009 för äldrenämndens verksamheter enligt lagt
förslag, samt
att fastställa effektmål för äldrenämndens verksamhet respektive inom
personalområdet i enlighet med förslaget till internbudget.
Ordförande Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
1:e vice ordförande Kent Lewén (fp) yrkar bifall till det framlagda förslaget.
2:e vice ordförande Peter Johansson (s) yrkar bifall till internbudget 2009.
Äldrenämnden har således beslutat
att fastställa internbudget 2009 för äldrenämndens verksamheter enligt lagt
förslag, samt
att fastställa effektmål för äldrenämndens verksamhet respektive inom
personalområdet i enlighet med förslaget till internbudget.
__________________
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28 januari 2009

Diariet
Ledningsgrupp
Utredare

Dnr 2007.483.042

§5
Budgetuppföljning per december 2008.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom gör en kort föredragning över läget.
•
•

2008 års resultat +3,1 Mkr.
2007 års resultat -3,4 Mkr

1:e vice ordförande Kent Lewén (fp) tackar förvaltningschefen och dess
verksamheter för ett bra arbete.
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________
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28 januari 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

10

Dnr 2006.426.002

§6
Teckningsrätt för äldreförvaltningen.
Äldreförvaltningens lista över teckningsberättigade revideras då Fredrik Svensson
och Maria Symbonis ersatts av Marie Hansson och Christian Bjerström. Utöver
dessa två behöver dessutom Marie Andersson och Tuovi Henriksson
redovisningsekonomer på serviceförvaltningen teckningsrätt.
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för
äldreförvaltningens bank- och postgirokonton.
Marie Hansson
Christian Bjerström
Marie Andersson
Tuovi Henriksson
Peter Arkeklint
Per Jonsson
Eva Herbertson

tillsvidare
tillsvidare
tillsvidare
tillsvidare
tillsvidare
tillsvidare
tillsvidare

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.
_________________

28 januari 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

11

Dnr 2007.226.739

§7
Antal gynnande beslut till särskilt boende december 2008.
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef särskilt boende och Ann-Charlotte
Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende december redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i december 40 personer och två är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är 15 personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i december 26 kvinnor och
14 män.
Avslag för december är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

28 januari 2009

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredare

12

Dnr 2007.282.704

§8
Rapport till kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen 16 kap, § 6 f - h
per den 30/9 2008.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
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 2008-09-30 tre gynnande beslut
som ej är verkställda inom tre månader.
Inom äldrenämndens ansvarsområde per 2008-09-30 fanns inga beslut där
verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader därefter.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att till kommunfullmäktige överlämna rapport per 2008-09-30 över gynnande ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

28 januari 2009

§9
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2008.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2008-12-19 och 2009-01-14.
Beslut i individärende från Länsstyrelsen 2009-12-12, dnr 701-1003-08.
Slutrapport avseende jämförelse av särskilt boende för äldre i KKKHVkommunerna.
e) Yttrande över detaljplan för del av Verstorp 2:68 m fl, Skärva by, Nättraby.
f) Yttrande över detaljplan för del av Stora Vörta 1:72 m fl, Nättraby.
g) Föreningsbidrag för lokalkostnader 2009.
Äldrenämnden beslutar

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

13

28 januari 2009

§ 10
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 155 Kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2009.
§ 171 Budget 2009 och plan 2010-2011.
§ 172 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 175 Taxor för kommunarkivets tjänster.
§ 176 Ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Kommunstyrelsen
§ 232 Regelverk beträffande behandling, användning och publicering av media
inom Karlskrona kommunkoncern.
§ 236 Riktlinjer för Karlskrona kommuns kommunkoncerns ärendehantering.
§ 240 Förslag till förlängning av central anställningsprövning av externa
tillsättningar i Karlskrona kommun under 2009.
§ 242 Budgetuppföljning per 31 oktober 2008.
Nyhetsbrev
Nr 4/08 från Nationellt kunskapscenter för dövblinda frågor.
Nr 3-4 från Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete.
Nr 4 2008 från KEFU, Institutet för ekonomisk forskning.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämnden 2008-12-04.
Kommunövergripande samverkansgrupp 2008-11-06.
Kommunala Pensionärsrådet 2008-11-24.
___________________

14

28 januari 2009

15

§ 11
Frågor/Information
Extra äldrenämnd 2 mars 2009
Förvaltningschef Per Jonsson informerar att ett extra sammanträde för
äldrenämnden kommer att hållas den 2 mars 2009 klockan 10.00 på af Klint.
Samma dag kommer personal, fackliga organisationer, kommunala
pensionärsrådet och media att informeras om utredningen af Klint.
Transport av avlidna
2:e vice ordförande Peter Johansson (s) ställer en fråga hur rutinerna ser ut vid
transport avlidna.
Verksamhetschef särskilt boende Ewa Carlsson-Sjögren svarar.
En ny broschyr ska tas fram med information om rutiner vid transport av avlidna.
Gamlegården
Tjänstgörande ledamot Kerstin Johansson (s) undrar vad som händer med
Gamlegården med anledning av att den som bedriver verksamheten har för avsikt
att sluta hösten 2009.
Svar kommer att presenteras vid nästa äldrenämnd.
___________________

25 februari 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 februari 2009.

§ 12

Beviljade ansökningar till särskilt boende januari 2009.

§ 13

Bokslut 2008.

§ 14

Privat avtal med HS Städservice AB.

§ 15

Assistansteamet i Blekinge AB.

§ 16

Delegeringsbeslut.

§ 17

MEDDELANDEN.

§ 18

Frågor/Information.

___________________

1

25 februari 2009

Plats och tid

Gullberna Park, Karlskrona Kompetenscenter
onsdagen den 25 februari 2009, kl 15.30 – 16.50

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Gunhild Arvö (FP)
Veste Brynestam (C)
Elin Håkansson (KD)
Eva-Lotta Altvall (S)
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Kerstin Johansson (S), tjg
Christer Göstasson (S), tjg
Anita Löfström (S), tjg kl 16.40-16.50
Camilla Persson (V), kl 15.30-16.00
Nils Johansson (SD)
Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Kenneth Matsson (FP)
Anita Löfström (S), kl 15.30-16.40
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)
förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Carina Thörnqvist
verksamhetschef Ann-Helen Erwing
verksamhetschef Erling Svensson
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
personalchef Susanne Nordin

Marie-Louise Bescher
(forts)

2

25 februari 2009

Utses att justera

Bengt Lindström

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Bengt Lindström

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 12 - 18

mars 2009,

3

25 februari 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.27.739

§ 12
Antal gynnande beslut till särskilt boende januari 2009.
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef särskilt boende och Ann-Charlotte
Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende januari redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i januari 33 personer och tre är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är två personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i januari 18 kvinnor och
15 män.
Avslag för januari är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

Diariet

Dnr 2007.483.042

4

25 februari 2009

Ledningsgruppen
Utredare

§ 13
Bokslut 2008.
Per Jonsson, förvaltningschef inleder föredragningen och varje verksamhetschef
redogör för sitt verksamhetsområde.
Äldrenämnden ansvarar för sociala insatser till personer som är 65 år och äldre
enligt socialtjänstlagen och för sjukvårdsinsatser vid särskilda boenden enligt
hälso- och sjukvårdslagen.
Äldrenämndens verksamhet har under året bedrivits med den inriktning som
fastställts av kommunfullmäktige. Äldrenämnden har fullföljt sitt uppdrag att
genom bistånd i olika former skapa en trygg och säker livssituation och en skälig
levnadsnivå för de personer som inte kan klara av detta på annat sätt.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att hemställa om att ej utnyttjade investeringsmedel för 2008 på 2,7 Mkr,
överförs till år 2009,
att resterande del av det utbetalda statliga stimulansbidrag, 12 Mkr, överförs till
år 2009, samt
att i övrigt godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
__________________

5

25 februari 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2009.47.709

§ 14
Privat avtal med HS Städservice AB.
Förvaltningschef Per Jonsson informerar om ett privat avtal med
HS Städservice AB.
Bilaga 1
Informationens tas till dagens protokoll.
__________________

Diariet

Dnr

6

25 februari 2009

Ledningsgruppen
Utredare

§ 15
Assistansteamet i Blekinge AB.
Per Jonsson, förvaltningschef och Eva Herbertson, utvecklingschef informerar i
ärendet.
Informationens tas till dagens protokoll.
__________________

7

25 februari 2009

§ 16
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret januari 2009.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-02-11.
Yttrande över detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1, Kristianopel.
Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 9:134 m fl, Hasslö.
Gallrings- och bevarandeplan.
Dom i mål nr 985-08 från Länsstyrelsen i Blekinge län 2009-02-12.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

8

25 februari 2009

§ 17
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 6 Förslag till Jämställdhetsprogram för 2009.
§ 12 Svar på motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund.
Kommunstyrelsen
§ 8 Budgetuppföljning per 30 november 2008.
§ 46 Anvisningar för uppföljning 2009.
§ 49 Prishöjning försäljning måltider inom äldreförvaltningens
verksamhetsområde från och med den 1 mars 2009.
§ 72 Fördelning av kommunstyrelsens finansieringsposter i Budget/Plan för åren
2009-2011.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens arbetsutskott 2009-01-22.
___________________

9

25 februari 2009

§ 18
Frågor/Information
Inga frågor ställdes.

___________________

10

2 mars 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 2 mars 2009.

§ 17

Tillåtelse att närvara vid sammanträde.

§ 18

Utredning – af Klint.

___________________

1

2 mars 2009

Plats och tid

af Klint, samlingssalen, Amiralitetsgatan 8, Karlskrona
måndagen den 2 mars 2009, kl 10.00 – 11.15

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Marianne Nordin (M), tjg
Gunhild Arvö (FP)
Veste Brynestam (C)
Elin Håkansson (KD)
Eva-Lotta Altvall (S)
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Christer Göstasson (S), tjg
Anita Löfström (S), tjg
Nils Johansson (SD)
Gunnar Sandwall (M)
Barbro Tingsfors-Månsson (M)
Kenneth Matsson (FP)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)
förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
bitr verksamhetschef Boris Svensson
medicinskt ansvarig sjuksköterska A-B Mårtensson
personalchef Susanne Nordin
områdeschef Johanna Eklöf
utredare Tore Svensson, socialförvaltningen
områdeschef Ann-Sophie Olsson
vårdbiträde/undersköterska Ann-Charlotte Hellstadius
vårdbiträde/undersköterska Gun-Britt Haglund
informationschef Ulla Nelson
ordförande i handikappnämnden K Månsson, kl 10.00-11.05
v ordförande i handikappnämnden L Ryge, kl 10.00-11.05
förvaltningschef handikappförvaltningen M Persson,
kl 10.00-10.50
(forts)

2

2 mars 2009

sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Gunhild Arvö

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Gunhild Arvö

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 17 - 18

mars 2009,

3

2 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr

§ 17
Tillåtelse att närvara vid dagens sammanträde.
Äldrenämnden beslutade
att handikappnämndens presidie samt förvaltningschef får närvara vid dagens
sammanträde.
__________________

4

2 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

5

Dnr 2008.419.735

§ 18
Utredning – af Klint.
Tore Svensson, utredare föredrar ärendet. De områden som Tore Svensson
informerar om är:
•
•
•
•

Uppdraget.
Historiken.
Omständigheterna.
Förslag till åtgärder.

Kent Lewén (FP) och Jan-Åke Nordin (M) tackar utredningsgruppen för ett
mycket bra arbete, instämmer gör Peter Johansson (S), Angela Sandström (S) och
Elin Håkansson (KD).
Ordföranden Jan-Åke Nordin (M) och 1:e vice ordföranden Kent Lewén (FP)
lämnar politiska direktiv med anledning av internutredning av serviceboendet
af Klint.
2:e vice ordföranden Peter Johansson (S) ställer sig bakom direktiven.
Bilaga 2
Med anledning av vad som framkommit i internutredningen lämnas direktiv om
att förvaltningschefen snarast, dock senast till sammanträdet i maj månad 2009,
återkommer till äldrenämnden med beslutsförslag utifrån de åtgärder som i
utredningen framläggs under avsnitt 6:2, samt frågan om hur äldrenämnden och
handikappnämnden arbetar med reglementet.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

27 mars 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 mars 2009.
§ 21

Avtackning av medicinskt ansvarig sjuksköterska, Inger Andersson.

§ 22

Rapport – Eget val i hemtjänsten per den 31/1 2009.

§ 23

Rapport. Jämförelse av särskilt boende för äldre i KKKHV-kommunerna.

§ 24

Remiss avseende trafikförändringar 2009/10, Karlskrona kommun.

§ 25

Svar till Peter Johansson (S) angående transport av avlidna.

§ 26

Svar till Ann-Marie Branje (M) angående lagstadgat anhörigstöd.

§ 27

Riktlinjer – Ledsagning, Social aktivering.

§ 28

Ickevalsalternativ – Eget val i hemtjänsten.

§ 29

Budgetuppföljning per februari 2009.

§ 30

Anmälningsskyldighet Lex Maria.

§ 31

Kvalitetshandbok medicintekniska produkter.

§ 32

Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård.

§ 33

Beviljade ansökningar till särskilt boende februari 2009.

§ 34

Delegeringsbeslut.

§ 35

MEDDELANDEN.

§ 36

Frågor/Information.

___________________

1

27 mars 2009

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
fredagen den 27 mars 2009, kl 14.00 – 15.35

Beslutande

ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Jan-Åke Nordin (M)
Peter Johansson (S), kl 14.00-15.30
Ann-Marie Branje (M)
Erik Gisslén (M), tjg
Marianne Nordin (M), tjg
Gunhild Arvö (FP)
Kenneth Matsson (FP), tjg
Veste Brynestam (C)
Karl-Erik Olsson (S)
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Anita Löfström (S), tjg
Lena Tvede-Jensen (S), tjg
Nils Johansson (SD)
Gunnar Sandwall (M)
Alf Stålborg (SD)
utvecklingschef Eva Herbertson
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger, kl 14.00-14.40
ansvarig ekonomi Peter Arkeklint
äldrekonsulent Sirpa Hjelm, kl 14.15-14.40
Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Veste Brynestam

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Veste Brynestam

Paragraf: 21 - 36

2

27 mars 2009

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 31 mars 2009,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

3

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

4

Dnr

§ 21
Avtackning av medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Ordföranden avtackade medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson som
har gått i pension med en blomma och önskade henne lycka till som projektledare
för demensvården i äldreförvaltningen.
Inger Andersson tackade för uppvaktningen.
__________________

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2007.076.730

§ 22
Rapport – Eget val i hemtjänsten per den 31/1 2009.
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker informerar i ärendet.
Redovisning sker av:
•
•
•

Antal brukare och beslutade timmar/månad, äldreförvaltningen
Antal brukare och beslutade timmar/månad, handikappförvaltningen
Antal brukare och beslutade timmar/månad, totalt

Uppföljningsarbetet har påbörjats av Eget val i hemtjänsten.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

5

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

6

Dnr 2008.420.736

§ 23
Rapport. Jämförelse av särskilt boende för äldre i KKKHV-kommunerna.
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker informerar i ärendet.
Slutrapporten avser jämförelser av särskilt boende för äldre i KKKHVkommunerna. Uppdraget är givet genom den plan för fortsatta jämförelser inom
äldre- och handikappomsorgen som fastställts av nämndpresidierna i oktober
2004.
Uppdraget har genomförts av en arbetsgrupp bestående av utvecklingschefer eller
motsvarande vid respektive förvaltning och kommun. Karlskrona kommun har
ansvarat för projektledning och framtagande av rapporten. Jämförelserna tar upp
förhållanden under åren 2006 och 2007.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

7

Dnr 2009.16.531

§ 24
Remiss avseende trafikförändringar 2009/10, Karlskrona kommun.
Sirpa Hjelm, äldrekonsulent informerar i ärendet.
Redovisning sker av Blekinge Trafikens förslag och kommunala pensionärsrådets
synpunkter.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr

§ 25
Svar till Peter Johansson (S) angående transport av avlidna.
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef särskilt boende svarar Peter Johansson
med att åtgärder gjorts.
En informationsfolder har tagits fram och finns nu på alla särskilda boenden där
anhöriga/närstående kan ta del av informationen.
Peter Johansson (S) tackar för svaret.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

8

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

9

Dnr

§ 26
Svar till Ann-Marie Branje (M) angående lagstadgat anhörigstöd.
Eva Herbertson, utvecklingschef svarar att förvaltningschefen och
verksamhetschefen för dagliga aktiviteter ska träffa länsstyrelsen i vecka 14 2009
med anledning av anhörigstödet för Karlskrona kommun.
Mer information kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.
Informationens tas till dagens protokoll.
__________________

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.57.730

§ 27
Riktlinjer – Ledsagning, Social aktivering.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Äldreförvaltningen har i samverkan med handikappförvaltningen tagit fram
förslag till reviderade mål och riktlinjer för ledsagning enligt socialtjänstlagen.
Framtaget förslag föreslås ersätta tidigare mål och riktlinjer vilka är daterad
2003-08-29.
För att få en samstämmighet med de förändringar som föreslås för ledsagning
föreslås en förändring av riktlinjer för social aktivering vilka är daterad
2007-03-15.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa framtaget förslag till mål och riktlinjer för ledsagning enligt
socialtjänstlagen att gälla fr o m 2009-04-15, samt
att fastställa framtaget förslag till riktlinjer för social aktivering att gälla fr o m
2009-04-15.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

10

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

11

Dnr 2009.55.730

§ 28
Ickevalsalternativ – Eget val i hemtjänsten.
Möjlighet för den enskilde brukaren i ordinärt boende att välja utförare av
biståndsbedömda hemtjänstinsatser är infört sedan 2008-11-01.
Av anbudsunderlaget inför upphandlingen framgick att i de fall den enskilde, eller
dennes företrädare, inte har möjlighet att välja skall biståndshandläggare, genom
särskilt rutin, välja åt den enskilde. Någon särskild rutin har dock ännu inte
fastställts.
Lag om valfrihetssystem (2008:962) trädde i kraft 2009-01-01. Denna lag reglerar
vad som gäller för de kommuner och landsting som väljer att konkurrenspröva
kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av
utförare av bl a omsorgstjänster till brukaren. I lagens 9 kap 2 § skrivs avseende
ickevalsalternativ: ”För den enskilde som inte väljer leverantör ska den
upphandlande myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ”.
Äldreförvaltningens bedömning är att kommunens egenregiverksamhet ska
anvisas som ickevalsalternativ vad avser samtliga insatskategorier och över hela
kommunens yta.
Äldreförvaltningens föreslår äldrenämnden besluta
att som ickevalsalternativ inom Eget val i hemtjänsten tillhandahålla utförandet i
kommunens egen regi, samt
att förvaltningen i ordinarie tertialredovisning redovisar antalet personer som
använder sig av ickevalsalternativet.
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

12

Dnr 2008.439.042

§ 29
Budgetuppföljning per februari 2009.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per februari månad 2009 uppgår till -2,2 Mkr
(-3,7 Mkr föregående år motsvarande period).
•
•
•

Avvikelse nettokostnad mot internbudget
Periodisering kommunbidrag
Ej verkställd anslagsreducering

-0,1 Mkr
-1,6 Mkr
-0,5 Mkr

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för februari 2009, samt
att fördela om 2,9 Mkr från i internbudgeten inarbetad reserv till det strategiska
området Särskilt boende.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

13

Dnr 2009.23.779

§ 30
Anmälningsskyldighet Lex Maria.
Enligt SOSFS 2005:28 ”Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria” ska vårdgivaren
utse den befattningshavare som ska svara för anmälningsskyldigheten enligt ovan.
Äldreförvaltningens föreslår äldrenämnden besluta
att fr o m 2009-03-16 utse medicinskt ansvarig sjuksköterskan i Karlskrona
kommun Ann-Britt Mårtensson att svara för anmälningsskyldigheten enligt Lex
Maria.
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2005.329.770

§ 31
Kvalitetshandbok medicintekniska produkter.
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
En arbetsgrupp med företrädare från äldre- och handikappförvaltningarna har
utifrån föreskrift SOSFS 2008:1 (M) reviderat i den tidigare framtagna
kvalitetshandboken för medicintekniska produkter.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna den reviderad Kvalitetshandboken för medicintekniska produkter.
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

14

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

15

Dnr 2009.67.022

§ 32
Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård.
Enligt 29 § HSL skall det där det bedrivs Hälso- och sjukvård finnas någon som
svarar för verksamheten.
Bestämmelserna ställer krav på att ledningen av hälso- och
sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god
kvalité av vården och främjar kostnadseffektivitet. Bestämmelserna innebär också
ett krav på ledningsansvaret skall vara tydligt såväl ur patient- som ett
tillsynsperspektiv. Det skall därför inom all hälso- och sjukvård finnas en
verksamhetschef som svarar för verksamheten och som har det samlade
ledningsansvaret.
Ordförande föreslår äldrenämnden besluta
att förvaltningschef Per Jonsson utses som verksamhetschef för den hälso- och
sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhet.
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt ordförandens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

27 mars 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

16

Dnr 2009.27.739

§ 33
Antal gynnande beslut till särskilt boende februari 2009.
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef särskilt boende och Ann-Charlotte
Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende februari redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i februari 38 personer och två är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är fem personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i februari 18 kvinnor och
15 män.
Avslag för februari är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

27 mars 2009

§ 34
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret februari 2009.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-03-11.
Yttrande över detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Nättraby.
Yttrande över detaljplan för del av Aspö 5:68 m fl, Aspö.
Yttrande över ändring av detaljplan för del av Aspö 5:68 m fl, Aspö.
Förvaltningschef Per Jonssons skrivelse om privat städavtal.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

17

27 mars 2009

§ 35
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 31 FoU-avtal 2009-2010 mellan Landstinget och Blekinge kommunerna.
Röda Korset
Helårsrapport för Röda Korsets besöksverksamhet i Karlskrona 2008.
Förtroendenämnden i Blekinge
Verksamhetsberättelse för 2008.
Protokoll/Minnesanteckningar
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2009-02-23.
___________________

18

27 mars 2009

19

§ 36
Frågor/Information
Jysktomten
Alf Stålborg (SD) undrar hur många trygghetsbostäder som är planerade på Jysktomten.
Ordförande informerar att det är för tidigt att förutsäga detta. Mer information
kommer i ärendet.
Städning av allmänna utrymmen
Alf Stålborg (SD) undrar hur städningen av de allmänna utrymmena på af Klint
och Adlersten fungerar.
Svar kommer på äldrenämnden i april.
Personalbokslut
Lena Tvede-Jensen (S) har ett flertal frågor angående äldrenämndens
personalbokslut.
Utvecklingschef Eva Herbertson svarar att personalchef Susanne Nordin kommer
att närvara vid april mötet och svara på frågorna.
Svar på frågan Skyldighet och dokumentation
Chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors svarar på Alf Öiens (S) fråga
angående skyldigheten av dokumentation när en person avlider.
Alf Öien (S) tackar för svaret.
___________________

22 april 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 22 april 2009.
§ 37

Projektplan – Demensvården.

§ 38

Svar till Kerstin Johansson (S) angående Gamlegården.

§ 39

Remiss. Delbetänkandet Några förslag för att stärka patientens ställning.

§ 40

Redovisning av stimulansbidrag 2006 – 2008.

§ 41

Ansökan om stimulansbidrag.

§ 42

Budgetuppföljning per mars 2009.

§ 43

Anslagsreduceringar 2009, 2010 samt 2011

§ 44

Remiss. I den äldres tjänst. (SoU 2008:126 – Betänkande av utredningen Yrkeskrav i
äldreomsorg (S2007:12).

§ 45

Rapport till kommunfullmäktige enligt socialtjänstlagens 16 kap § 6 f-h över gynnande
ej verkställda beslut 2008-12-31.

§ 46

Underlag upphandling – Eget val enligt Lag om valfrihetssystem (LOV).

§ 47

Motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.

§ 48

Beviljade ansökningar till särskilt boende mars 2009.

§ 49

Delegeringsbeslut.

§ 50

MEDDELANDEN.

§ 51

Frågor/Information.

___________________

1

22 april 2009

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 22 april 2009, kl 14.00 – 17.10

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Utses att justera

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Marianne Nordin (M), tjg
Gunhild Arvö (FP)
Elin Håkansson (KD)
Eva-Lotta Altvall (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Kerstin Johansson (S), tjg
Christer Göstasson (S), tjg
Nils Johansson (SD)
Gunnar Sandwall (M)
Kenneth Matsson (FP)
Anita Löfström (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)
förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
verksamhetschef Carina Thörnqvist
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
personalspecialist Susanne Nordin, kl 15.10-17.10
verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger, kl 14.55-15.40
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
projektledare Inger Andersson, kl 14.00-14.20
Marie-Louise Bescher

Elin Håkansson

2

22 april 2009

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Elin Håkansson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 37 - 51

april 2009,

3

22 april 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

4

Dnr 2009.170.700

§ 37
Projektplan - Demensvården.
Inger Andersson, projektledare informerade i ärendet.
Äldreförvaltningen har sökt och beviljats stimulansbidrag för att utöka kunskapen
om demenssjukdomarna och den individuella vård och omsorg dessa kräver för
brukare inom såväl hemtjänst som i särskilt boende.
Tidigare projekt som genomförts för att öka kunskapen för vård- och
omsorgspersonalen om demenssjukdomar och kravet på rätt bemötande har ingått
i Kompetensstegen.
Projektet började i mars 2009 och pågår till och med mars 2011.
Avstämning kommer att göras varje tertial.
Informationens tas till dagens protokoll.
__________________

22 april 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.36.739

§ 38
Svar till Kerstin Johansson (S) angående Gamlegården.
Carina Thörnqvist, verksamhetschef Dagliga aktiviteter informerar i ärendet.
En översyn av lokalen samt en förstudie har gjorts om en etablering i
Kungsmarken.
Kerstin Johansson (S) tackar för svaret.
Informationens tas till dagens protokoll.
__________________

5

22 april 2009

Diariet
Socialdepartementet
Ledningsgruppen
Utredarna

6

Dnr 2009.13.700

§ 39
Delbetänkandet Patientens rätt (SoU 2008:127). Några förslag för att stärka
patientens ställning.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har av Socialdepartementet ombetts yttra sig i rubricerande
delbetänkande.
Utredaren har kartlagt frågan om patientens ställning i Sverige ur ett historiskt och
internationellt perspektiv. I utredningen finns även en sammanfattning av vad som
gjorts genom åren för att stärka patientens ställning.
Utgångspunkten i betänkandet är att den gemensamt finansierade hälso- och
sjukvården är till för att främja befolkningens hälsa och ge god vård efter behov.
Från den utgångspunkten borde patienter ha en ytterligt stark ställning. Normalt är
det också så att vården ges med stor respekt för och med beaktande av patientens
individuella situation. Inte desto mindre finns en lång rad områden där det har
konstaterats att patienter systematiskt har en alltför svag och ibland, åtminstone
upplevd, underordnad ställning. Sådana brister är inte bara allvarliga för de
patienter som direkt berörs. Brister som försvagar patientens ställning hotar också
att gradvis urholka tilltron till hälso- och sjukvården som organiseras av
kommuner och landsting samt tilltron till dess gemensamma finansiering
Utredningen om patientens rätt lämnar i delbetänkandet flera förslag för att stärka
patientens ställning.
Förslag om lagreglering av vårdgarantin.
Utredaren förespråkar en yttre tidsgräns på 120 dagar. Om vårdgarantin inte
uppfylls är landstinget skyldig att, utan extra kostnad för patienten, se till att
patienten får vård hos annan vårdgivare offentlig eller privat. Ett krav förs även i
Hälso- och sjukvårdslaget om att patienten ska ges individuellt avpassad
information om vilka valmöjligheter som finns. Patientens önskemål om
vårdgivare ska tillmätas avgörande betydelse.
forts.

22 april 2009

7

Dnr 2009.13.700
§ 39 (forts)
Delbetänkandet Patientens rätt (SoU 2008:127). Några förslag för att stärka
patientens ställning.
Förslag om att ge patienten möjlighet till en fast vårdkontakt.
Verksamhetschefen föreslås få ansvaret för att en fast vårdkontakt utses, inte
nödvändigt en läkare, eller att det finns en likvärdig rutin för att säkerställa
patientens behov av samordning, kontinuitet och säkerhet. En fast kontakt kan
även utses på patientens begäran. Med detta så tydliggörs verksamhetschefens
ansvar. Bestämmelsen om patientansvarig läkare (PAL) upphävs eftersom den
anses inte har fått de effekter som avsågs.
Förslag om rätten till förnyad medicinsk bedömning.
Landstingets skyldighet att i vissa fall medverka till att patienten får en förnyad
medicinsk bedömning så kallad ”second opinion” utvidgas. Nuvarande
begränsning i hälso- och sjukvårdslagen att rätten enbart gäller när vetenskap och
beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning tas bort.
Karlskrona kommun tillstyrker utredningens förslag om att stärka landstingets
skyldighet att ge patienten en fast vårdkontakt.
Kommunen delar utredarens uppfattning om vikten av att verksamhetschefens
ansvar för att det finns rutiner för att säkerställa patientens behov av samordning,
kontinuitet och patientsäkerhet stärks och förtydligas. Nuvarande bestämmelser
om PAL (patientansvarig läkare) kan ersättas med verksamhetschefens skyldighet
att se till att det utses en fast vårdkontakt med slopandet av PAL begreppet får
dock inte leda till att patienter som är i behov av kontinuerlig läkarkontakt mister
detta. Det är speciellt viktigt med en fast läkarkontakt för de äldre och multisjuka
patienter med sammansatta vårdbehov som i dag vistas inom kommunens
särskilda boenden.
Karlskrona kommun avstår från att yttra sig om övriga förslag i utredningen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att äldrenämnden avger yttrande över delbetänkandet ”Patientens rätt – Några
förslag för att stärka patientens ställning” enligt äldreförvaltningens förslag.
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________________

22 april 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

8

Dnr 2006.237.770

§ 40
Redovisning av stimulansbidrag 2006 – 2008.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
•
•
•

2006 utbetalades 3 194 kkr.
2007 utbetalades 7 210 kkr.
2008 utbetalades 7 210 kkr.

Av 2006 års bidrag återbetalas 81 kkr till Socialstyrelsen, kvarvarande medel för
2007 och 2008 års bidrag förs över till 2009.
Äldreförvaltningens förslår äldrenämnden besluta
att godkänna av förvaltningen upprättad redovisning av 2006, 2007 och 2008 års
stimulansbidrag.
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

22 april 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

9

Dnr 2008.202.730

§ 41
Ansökan om stimulansbidrag 2009.
Äldreförvaltningen har ansökt om fortsatta medel för det pågående
rehabiliteringsprojektet. Sedan projektet startade 2007 har projektet att ta hänsyn
till beslutad utveckling inom korttidsvården. Den beslutade utvecklingen av den
reguljära verksamheten och genomförandet av det fortsatta
rehabiliteringsprojektet är nu synkroniserade med varandra.
Mot bakgrund av äldrenämndens egen uttalade inriktning mot ökat fokus inom det
som i Karlskrona kommun sammanfattas i området Dagliga aktiviteter anser
äldreförvaltningen det vara angeläget att ytterligare stärka förutsättningarna för
utvecklingen inom det området med hjälp av riktade stimulansmedel inom
området ”Det sociala innehållet”.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna av förvaltningen upprättad ansökan om stimulansbidrag 2009.
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

22 april 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2008.439.042

§ 42
Budgetuppföljning per mars 2009.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall pers mars månad 2009 uppgår till -2,2 Mkr
(-6,8 Mkr föregående års motsvarande period).
Avvikelse nettokostnad mot internbudget
Periodisering kommunbidrag
Ej verkställd anslagsreducering
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för mars 2009.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

+ 0,1 Mkr
- 1,6 Mkr
- 0,7 Mkr

10

22 april 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

11

Dnr 2008.439.042

§ 43
Anslagsreduceringar 2009, 2010 samt 2011.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Det förslag som presenteras baseras på lönesummorna för verksamheterna inom
särskilt boende respektive hemtjänst. De åtgärder som vidtas föreslås täcka den
ackumulerade anslagsreduceringen t o m 2010. Det som kvarstår upp till nivån för
2011 avser förvaltningen att återkomma till nämnden om i annan ordning, främst
motiverat av att ytterligare krav på kostnadsreducerande åtgärder med stor
sannolikhet kan förväntas.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har genomförts 2009-04-16.
Peter Johansson (S), Alf Öien (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att 2009 och 2010 års anslagsreducering om totalt 5 461,0 kkr ska fördelas som
en generell anslagsreducering inom verksamhetsområdena Hemtjänst respektive
Särskilt boende.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

22 april 2009

Diariet
Socialdepartementet
Ledningsgruppen
Utredarna

12

Dnr 2009.14.700

§ 44
Betänkandet ”I den äldres tjänst” (SoU 2008:126) – Yrkeskrav i
äldreomsorgen (S2007:12).
Susanne Nordin, personalspecialist föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har av Socialdepartementet ombetts yttra sig om rubricerade
betänkande.
Karlskrona kommun instämmer i förslaget på en nationell strategi för
kompetensförsörjning inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen
om äldre. Nämnden instämmer i såväl syfte, innehåll samt effekter av insatserna.
Karlskrona kommun anser dock att de åtgärder som anges i de ekonomiska
beräkningarna är otillräckliga. Lönenivåerna har ökat sedan utredarna lade fram
sina beräkningar. Därtill baseras beräkningarna på att en mycket stor andel av
personalen får sin kompetensutveckling genom validering, en läroform som enligt
vår erfarenhet passar en tredjedel av målgruppen. För att komplettera valideringen
bör en variant av utbildning och yrkespraktik/trainee vara aktuell. Totalt sett leder
detta till en något större kostnad än den utredaren föreslår.
Regeringen bör säkerställa de konsekvenser som ett krav på yrkeskompetens
innebär för arbetssökanden som inte är anställda inom vård och omsorg när
beslutet tas. I betänkandet anges, helt korrekt, att arbetsgivaren i en mycket stor
utsträckning rekryterar genom Komvux. Målgruppen är viktig och består av
vuxna som önskar eller är tvungna att ändra inriktning i sitt yrkesval. Gruppen
behöver tillgång till en stor del av utbildningsplatserna inom kommunala vuxenoch arbetsmarknadsutbildningarna om de skall vara aktuella för arbetsgivaren.
Detta innebär att Arbetsförmedlingen behöver medel för
arbetsmarknadsutbildning och/eller annat statligt utbildningsstöd införs.
forts.

22 april 2009
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Dnr 2009.14.700

§ 44 (forts)
Betänkandet ”I den äldres tjänst” (SoU 2008:126) – Yrkeskrav i
äldreomsorgen (S2007:12).
Utredaren anger i betänkandet att samtliga anställda skall erbjudas möjligheten att
genomgå en validering av sin kompetens och den kompetensutveckling som krävs
för att uppnå kompetens enligt de nationella yrkeskraven. Detta gäller även för
den som är anställd som undersköterska. Inom Karlskrona kommun,
äldreförvaltningen, krävs i dagsläget en av arbetsgivaren godkänd angiven
utbildning med specifikt innehåll samt en utvärdering innan en vikarie/nysökande
erbjuds fast tjänst.
De redan anställda undersköterskorna borde med denna bakgrund kunna överföras
till tjänsten såsom Äldreassistent genom en övergångsbestämmelse efter att
ansvarig chef har gjort en utvärdering/validering utifrån en av Socialstyrelsen
fastställd mall för redan anställda undersköterskor som innehar en angiven
utbildning. Ett sådant förfarande skulle förenkla den av utredaren föreslagna
valideringen av undersköterskor samtidigt som det skulle vara kostnadsneutralt
och kvalitativt säkrat i genomförandet.
I betänkandet föreslås titulaturen Äldreassistent. På flertal platser markerar
utredaren yrkesrollen och det professionella förhållningssättet som skall utgå från
socialtjänstlagen 3 kap 3 § samt den föreslagna förordningen om kompetens hos
personal som arbetar med stöd och hjälp för äldre. Det goda mötet genomsyrar
samtliga 11 nationella krav – som i sin tur för första gången uttalar en gemensam
hållning inom omvårdnadsarbetet. Att föreslå en titulatur såsom Äldreassistent
skulle kunna uppfattas som vilseledande i förhållande till syftet. Karlskrona
kommun föreslår därför att titulaturen lyfter fram det som är det professionella
uppdraget d v s omvårdnaden och att yrkestitulaturen istället anges till
Omvårdnadsassistent.
forts.

22 april 2009
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Dnr 2009.14.700

§ 44 (forts)
Betänkandet ”I den äldres tjänst” (SoU 2008:126) – Yrkeskrav i
äldreomsorgen (S2007:12).
Slutligen vill Karlskrona kommun uppmärksamma departementet på att nu ställda
yrkeskrav beaktas inom övrig lagstiftning såsom Lag om Anställningsskydd. Det
nämns inte i utredningen, men en logisk konsekvens av förslaget är att
traineetiden inte ger företrädesrätt till återanställning.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att äldrenämnden avger yttrande över betänkandet av utredningen Yrkeskrav i
Äldreomsorg – I den äldres tjänst enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________________

22 april 2009

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredarna

15

Dnr 2007.282.704

§ 45
Rapport till kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen 16 kap, § 6 f-h.
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef föredrar ärendet.
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 2008-12-31 13 (tretton) gynnande
beslut som ej är verkställda inom tre månader.
Inom äldrenämndens ansvarsområde per 2008-12-31 inga beslut där
verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader därefter.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att till kommunfullmäktige överlämna rapport per 2008-12-31 över gynnande ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

22 april 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna
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Dnr 2009.159.730

§ 46
Underlag upphandling – Eget val enligt Lag om valfrihetssystem (LOV).
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker informerar ärendet.
Lag (2008.962) om valfrihetssystem trädde i kraft 2009-01-01. Lagen gäller när
en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem inom hälsovård
och socialtjänster. Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har
rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande
myndighet godkänt och tecknat avtal med.
Annonsering av förfrågningsunderlaget kommer att ske löpande på den nationella
webbplats som upprättats för ändamålet. Handläggning och godkännande av
utförare kommer att ske löpande. Tidigare fastställd inriktning kvarstår vad avser
att avtal med nya utförare liksom avtal om utökning av tidigare godkända
utförares uppdrag ska tecknas med starttider två gånger per år.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fortsättningsvis tillämpa Lag om valfrihetssystem för anslutande av nya
utförare liksom för utökning av befintliga utförares åtagande,
att uppdra till förvaltningschefen att besluta om fastställande och annonsering av
förfrågningsunderlag, godkännande av utförare, tecknande av avtal, samt
att uppdra till förvaltningschefen att fortlöpande hålla äldrenämnden informerade
om ändringar i förfrågningsunderlaget samt godkännandet av utförare.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

22 april 2009

Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredarna
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Dnr 2008.443.739

§ 47
Förslag till svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-11-27 väckte Richard Jomshof (SD)
motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre. Enligt motionen är
verksamheten tänkt att ge äldre medborgare en möjlighet till rekreation samtidigt
som en möjlighet att undslippa social isolering. Motionen lyfter fram exempel
från andra kommuner där liknande verksamhet har blivit en framgång.
Äldreförvaltningen anser att verksamheter som erbjuder äldre
rekreationsmöjligheter samt minskar social isolering är viktiga för äldreomsorgen.
Redan tidigare har området Dagliga aktiviteter lyfts fram som ett av fyra
strategiska områden. Träffpunkterna (tidigare dagcentraler) har mångsidig
verksamhet som drivs i olika kommundelar så att äldre kan besöka en träffpunkt i
närheten av sin bostad. Aktiviteterna är mer intensiva under höst, vinter och vår
och minskar under sommarmånaderna. Några aktiviteter har sommaruppehåll.
Äldrenämndens Framtidsprogram tar upp ett utökat urval av aktiviteter som en
viktig utvecklingsfråga. Aktiviteterna ska vända sig till alla oavsett om besökaren
bor i ordinärt boende eller i särskilda boendeformer.
Lägerverksamhet för äldre erbjuder ett alternativ att erbjuda aktiviteter som är
anpassade för att ta vara på de förstärkande effekterna som sommaren som årstid
har att erbjuda. Det strategiska området Dagliga aktiviteter har kunnande och
organisation att erbjuda läger av olika former för äldre personer sommartid.
Äldrenämnden har ett avtal med PRO Karlskrona om användning av Villa
Lorentsberg där alla äldre erbjuds rekreation i naturnära miljö tillgänglig även
med allmänna kommunikationer. Alla äldrenämndens verksamheter har möjlighet
att för sina brukare boka ett besök anpassat efter deras önskemål och behov.
AnhörigBryggan kommer i sommar att lägga en del av aktiviteterna på
Lorentsberg. Även endagsläger kan lokaliseras på Villa Lorentsberg.
(forts).

22 april 2009
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Dnr 2008.443.739

§ 47 (forts)
Förslag till svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Äldrenämnden anser mot bakgrund av ovannämnda att det inte finns skäl för
kommunstyrelsen göra den föreslagna utredningen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att med hänvisning till vad som ovan redovisas avslå motionen.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

22 april 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna
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Dnr 2009.27.739

§ 48
Antal gynnande beslut till särskilt boende mars 2009.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson-Sjögren,
verksamhetschef föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende mars redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i mars 42 personer och två är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är fem personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i mars 21 kvinnor och
21 män.
Avslag för mars är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

22 april 2009

§ 49
Delegeringsbeslut
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2009.
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-04-08.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

20

22 april 2009

21

§ 50
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 60 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommun koncern.
§ 62 Förvärv av fastigheten Mo 1:47 (Mogårdens sjukhem), Karlskrona kommun.
§ 67 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
februari 2009.
Träffpunkt Strandgården
Verksamgetsberättelse 2008
Protokoll/Minnesanteckningar
Kommunala pensionärsrådets AU protokoll 2009-03-12.
Förtroendenämndens arbetsutskott 2009-03-26.
___________________

22 april 2009

§ 51
Frågor/Information
Ändring av datum för studiebesök
Marie-Louise Bescher, nämndsekreterare informerar att studiebesöket vid
AnhörigBryggan är ändrat från den 26 maj till den 9 juni 2009.
Svar på frågor angående personalbokslut
Susanne Nordin, personalspecialist svarar på Lena Tvede-Jensens (S) frågor
angående personalbokslutet.
Frågor och svar kommer att skickas ut till äldrenämnden.
af Klint
Situationen vid af Klint diskuteras med anledning av inkomna brev med
synpunkter.
Per Jonsson, förvaltningschef redogör för idéer om det utrednings- och
förbättringsarbete som ska påbörjas omgående.
Äldreförvaltningen återkommer till nämnden i maj med mera information.
Eget val i hemtjänsten – externa utförare
Peter Johansson (S) vill ha en föredragning för nämnden om Attendo Care AB.
Per Jonsson, förvaltningschef redogör för ärendet.
___________________

22

20 maj 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 20 maj 2009.
§ 52

Fyllnadsval, ersättare i äldrenämnden.

§ 53

Praxis vid familjerelationer och anställning.

§ 54

Förenklad beslutshantering av trygghetslarm. Ärendet utgår.

§ 55

Informationstext som ingår i beslut om Särskilt boende.

§ 56

Förbättringsarbeten – af Klint.

§ 57

Delårsbokslut och budgetuppföljning 30/4 2009.

§ 58

Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet.

§ 59

Lövgrund – Särskilt boende.

§ 60

Motion om införande av parboendegaranti för äldre.

§ 61

Beviljade ansökningar till särskilt boende april 2009.

§ 62

Delegeringsbeslut.

§ 63

MEDDELANDEN.

§ 64

Frågor/Information.

___________________

1

20 maj 2009

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 20 maj 2009, kl 14.00 – 16.05

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Utses att justera

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Erik Gisslén (M), tjg
Marianne Nordin (M), tjg
Gunhild Arvö (FP)
Veste Brynestam (C)
Eva-Lotta Altvall (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Siv Brorsson (S), kl 14.00-16.00
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Kerstin Johansson (S), tjg
Nils Johansson (SD)
Gunnar Sandwall (M)
Kenneth Matsson (FP)
Christer Göstasson (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)
förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
bitr verksamhetschef Boris Svensson
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Carina Thörnqvist
medicinskt ansvarig sjuksköterska A-B Mårtensson
personalspecialist Susanne Nordin
ansvarig ekonom Peter Arkeklint

Marie-Louise Bescher

Eva-Lotta Altvall

2

20 maj 2009

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Eva-Lotta Altvall

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 52 - 64

maj 2009,

3

20 maj 2009

Diariet
Sören Svensson
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr

§ 52
Fyllnadsval, ersättare i äldrenämnden.
Kommunfullmäktige har utsett Sören Svensson till ersättare i äldrenämnden.
Ordförande välkomnade honom.
__________________

4

20 maj 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

5

Dnr 2009.194.022

§ 53
Praxis vid familjerelationer och anställning.
Susanne Nordin, personalspecialist informerar i ärendet.
Den praxis som tillämpas i äldreförvaltningen gäller i huvudsak ny nyrekrytering
eller när personal från timbank eller resursbank skall bokas in vid akut frånvaro
eller när vikarier skall tillsättas via vikariebanken.
Vid nyrekrytering skall inte anställas personal som lever i hushållsgemenskap
eller som har nära familjeband. Vad som är nära familjeband avgörs från fall till fall
men relateras vanligtvis till maka/make, sambo, dotter/son, syster/bror/mormor
etc.
Om anställda träffas på gemensam arbetsplats och detta leder till ett privat
engagemang eller om två arbetslag slås samman till ett får chefen avgöra
arbetskamraterna med nära släktband/hushållsgemenskap påverkar
förutsättningarna för ett professionellt samarbete dem emellan eller mellan övriga
medarbetare.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

20 maj 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.195.730

§ 54
Förenklad beslutshantering av trygghetslarm.
Ärendet utgår.
__________________

6

20 maj 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

7

Dnr 2009.197.730

§ 55
Informationstext till gynnande beslut Särskilt boende.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Brukare som har ett gynnande beslut Särskilt boende och som även har ett beslut
om korttidsplats har i en del fall varit kvar på korttidsplatsen i väntan på plats på
ett speciellt boende. Under tiden har brukaren erbjudits plats på boende, men inte
accepterat detta.
Med stöd av bifogad informationstext hoppas förvaltningen att kunna utnyttja
korttidsplatserna på ett effektivare sätt. Informationen kommer att bifogas beslutet
om Särskilt boende.
En textändring kommer att göras avseende tidsperiod för flytt till annat boende,
ändringen är från två dagar till sju dagar.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

20 maj 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2008.419.735

§ 56
Förbättringsarbeten – af Klint
Per Jonsson, förvaltningschef inleder informationen i ärendet, därefter tar
respektive verksamhetschef över och informerar om sitt uppdrag.
I utredningsrapporten av händelsen vid af Klint redovisas ett antal åtgärdsförslag.
Inom äldreförvaltningen har utredningsgruppens förslag bearbetats och
förvaltningens olika förslag redovisas.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

8

20 maj 2009

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2008.439.042

§ 57
Delårsbokslut och budgetuppföljning per april 2009.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per april månad 2009 uppgår till -6,7 Mkr
(-6,5 Mkr föregående års motsvarande period). Prognos för 2009 +/-0.
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat

Utfall
39 665
-262 995
-223 330
216 652
-6 678

Budget
41 233
-261 195
-219 962
219 962
0

Avvikelse nettokostnad mot internbudget
Periodisering kommunbidrag

Avvikelse
-1 568
-1 800
-3 367
-3 311
-6 678

-3,4 Mkr
-3,3 Mkr

Tertialredovisning av varje strategiskt område sker av verksamhetscheferna.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för april 2009.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________
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20 maj 2009

Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunala Pensionärsrådet
Ledningsgruppen
Utredarna

10

Dnr 2009.148.003

§ 58
Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet.
Jan-Åke Nordin, ordförande föredrar ärendet.
Det nuvarande reglementet är från 2002. Revidering av reglementet har blivit
aktuellt.
Kommunala pensionärsrådet, KPR, har diskuterat revidering vid sitt sammanträde
den 23 februari 2009 och arbetsutskottet vid flera tillfällen, senast den 12 mars
2009 då förslag lämnades till äldrenämnden och vidare till kommunfullmäktige
för beslut.
Reglementet kommer att revideras med att meningen under § 1 Rådets syfte och
uppgifter ”kunna väcka nya för pensionärer viktiga frågor i alla förekommande
nämnder, förvaltningar samt kommunägda företag” tas bort.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta hemställa att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet i
Karlskrona exklusive den näst sista meningen under § 1 Rådets syfte och
uppgifter.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

20 maj 2009

Diariet
Tekniska förvaltningen
Ledningsgruppen
Utredarna

11

Dnr 2009.80.736

§ 59
Förslag till ombyggnad av Lövgrund, Gullbernahult 11, till nytt särskilt
boende.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
Äldrenämnden beslutade den 25 april 2007 att etablera ett särskilt boende i
tillfälliga lokaler vid Gullbernahult 11, Lövgrund.
Äldrenämndens om- och utbyggnadsplanering är kraftigt försenad.
Äldreförvaltningen bedömer att det finns ett stort behov av att ersätta särskilda
boenden inom nämndens verksamhet som idag inte uppfyller kraven på en bra
boendemiljö för brukarna och en god arbetsmiljö för personalen.
Äldreförvaltningen ser fördelar med att etablera Lövgrund som ett nytt boende
intill boendena Ljungskär och Tvegölja.
Trafik- och bullermätningar är genomförda och det påverkar inte Lövgrunds läge
då resultatet ligger inom normala referensvärden.
En ekonomisk redovisning har kompletterats ärendet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta för sin del
att det fortsatta planeringsarbetet avseende Lövgrund skall ske med utgångspunkt
i etablering av bostäder i två plan med åtta lägenheter per plan.
Äldrenämnden föreslås därutöver
att hemställa hos tekniska förvaltningen om medverkan i fortsatt arbete.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

20 maj 2009

Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredarna

12

Dnr 2008.442.736

§ 60
Motion om införande av parboendegaranti för äldre.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde väckte Richard Jomshof (SD) motion om
införande av parboendegaranti för äldre. Motionären anser att kommunen ska
införa en parboendegaranti som innebär att kommunen ska garantera par, där den
ena maken måste få vård på äldreboende, rätt till plats i gemensam lägenhet på
boendet.
I 2 kap 2 § SFS har regeringen förtydligat vad som avses med skälig levnadsnivå i
de fall makar, sambor eller registrerade partner båda har ett behov av boende i ett
särskilt boende. Med skälig levnadsnivå menas att båda bereds plats i samma
boende om de begär det.
Äldrenämnden har idag inga riktlinjer för parboendegaranti.
Antalet makar som säker och beviljas bistånd har ökat och kommer med stor
sannolikhet att öka. Äldreförvaltningen gör den bedömning att det i nuläget är
lagstiftarens målsättning för vad som är parboendegaranti som är den gällande.
Att rent generellt utöka åtagandet för parboendegaranti är i nuläget inte aktuellt
mot bakgrund av tillgången på antal lägenheter i särskilt boende som är anpassat
för makar.
Äldreförvaltningen kommer tillsvidare att inarbeta riktlinjer om parboendegaranti
i enlighet med ovan redovisat i den översyn av riktlinjer för biståndsbeslut om
särskilt boende som är under framarbetande utifrån tidigare givna uppdrag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att med hänvisning till vad som ovan redovisats bifalla motionen.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

20 maj 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

13

Dnr 2009.27.739

§ 61
Antal gynnande beslut till särskilt boende april 2009.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson-Sjögren,
verksamhetschef föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende april redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i april 39 personer och en är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är åtta personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i april 26 kvinnor och 13 män.
Avslag för april är en (1).
Äldrenämnden vill att statistiken kompletteras med en rad för lediga lägenheter
till den månatliga redovisningen.
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

20 maj 2009
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§ 62
Delegeringsbeslut
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret april 2009.
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-05-06.
c) Beslut från länsstyrelsen 2009-05-04, dnr 701-10357-08 angående servicehuset
af Klint.
d) Inbjudan till statsrådet Maria Larsson 2009-05-07.
e) Beslut från länsstyrelsen 2009-04-29, dnr 701-7033-08 angående anmälan mot
äldrenämnden i Karlskrona kommun för brister i hantering av enskilds
kontanta medel.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut från a - d.
Peter Johansson (S) fick en redovisning av delegeringsbeslut e av förvaltningschef
Per Jonsson, därefter beslutar äldrenämnden
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut e.
___________________

20 maj 2009
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§ 63
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 119 Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen.
Kommunfullmäktige
§ 79 Kommunala val.
§ 83 Årsredovisning för år 2008 Karlskrona kommun.
§ 84 Revisionsberättelse år 2008 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
§ 88 Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror 2008-12-31.
Idrotts- och fritidsförvaltningen
Verksamhetsberättelse 2008.
Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsens beslut nr 3. Prisindex för vård och omsorg.
Cirkulär 09:23. Vårpropositionen 2009.
Fallskador bland äldre – en sammanfattning av en kunskapsöversikt om
fallskador.
Protokoll/Minnesanteckningar.
Förtroendenämnden 2009-04-16.
Förtroendenämndens arbetsutskott 2009-04-27.
Kommunala pensionärsrådets AU 2009-04-09 och 2009-05-07.
___________________

20 maj 2009
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§ 64
Frågor/Information
Artikel i Blekinge läns tidning
Angela Sandström (S) undrar hur den fortsatta handläggning har gått vad gäller
artiklarna i Blekinge läns tidning om damen som blev nekad särskilt boende.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret svarar att en omprövning har
gjorts och damen har fått en bostad i särskilt boende.
Björkhaga Hasslö
Kenneth Matsson (FP) tog upp de synpunkter som räddningstjänsten påtalat om
att Björkhaga var utan personal på delar av natten då hemtjänsten var på uppdrag.
Vad gör förvaltningen för att åtgärda detta?
Ann-Helen Erwing, verksamhetschef hemtjänsten svarar att ett möte kommer att
äga rum med räddningstjänsten i nästa vecka.
Äldrenämnden ska få ytterligare information i ärendet på juni-mötet.
Städning av allmänna utrymmen
Alf Stålborg (SD) undrar hur städningen sköts av de allmänna utrymmena på bl a
af Klint.
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef särskilt boende uppmanade den klagande
att vända sig till henne.
___________________

24 juni 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 juni 2009.
§ 65

Årsredovisning av 2008 års donationsfonder.

§ 66

Slutrapport – Kompetensstegen.

§ 67

Fortsatt utvecklingsarbete vid af Klint.

§ 68

Delegation – arbetsmiljöuppgifter.

§ 69

Budgetuppföljning per maj 2009.

§ 70

Förslag till yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn enligt 13 kap 2 §
socialtjänstlagen om Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld.

§ 71

Förslag till yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn enligt 13 kap 2 §
socialtjänstlagen av rättsäkerheten i särskilt boende i Karlskrona kommun.

§ 72

Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, östra delen, Gullberna Park.

§ 73

Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, västra delen, Gullberna Park.

§ 74

Antal gynnande beslut till särskilt boende maj 2009.

§ 75

Fråga från Peter Johansson (S) om utredningstid i biståndsärenden.

§ 76

Delegeringsbeslut.

§ 77

MEDDELANDEN.

§ 78

Frågor/Information.

§ 79

Sommarhälsning.

___________________
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24 juni 2009

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 24 juni 2009, kl 14.00 – 16.10

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
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), kl 14.00-16.00
Angela Sandström (S)
Kerstin Johansson (S), tjg
Anita Löfström (S), tjg kl 16.05-16.10
Nils Johansson (SD)
Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Kenneth Matsson (FP)
Anita Löfström (S), kl 14.00-16.05
Sören Svensson (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)
utvecklingschef Eva Herbertson
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
medicinskt ansvarig sjuksköterska A-B Mårtensson
samordnande personalspecialist Susanne Nordin
ekonom Christian Bjerström
projektledare Leif Lönnqvist, kl 14.00-15.00
äldrekonsulent Sirpa Hjelm, kl 15.20-15.50
ekonom Hans Svensson, kommunledningsförv, kl 14.00-14.10
Marie-Louise Bescher
Karl-Erik Olsson
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24 juni 2009

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Karl-Erik Olsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 65 - 79

juni 2009,
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24 juni 2009

Diariet
Serviceförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2002.0229.046

§ 65
Årsredovisning av 2008 års donationsfonder.
Äldrenämnden har tre fonder vars årsredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen.
Karl Gustafssons fond, Elineberg
Fondens ändamål skall vara att främja vård av behövande åldersstigna på
Elineberg genom att på olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a
genom att för den anordna underhållning, extra kalas o s v.
Under året har 10 459 kronor utdelats.
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 56 500 kronor utdelats.

anordna

May Carlssons minnesfond
Fondens ändamål skall var att främja vården av behövande åldersstigna som bor
på någon av de kommunala äldreboenden på Trossö i Karlskrona, genom att på
olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att för dem
underhållning, kalas o s v.
Revisionsgranskning är utförd av auktoriserade revisorer.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättade årsredovisningar för 2008.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________
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24 juni 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2007.435.027

§ 66
Slutrapport – Kompetensstegen.
Leif Lönnqvist, projektledare föredrar ärendet angående slutredovisningen av
Kompetensstegen.
Kompetensstegen har pågått under tiden 2006 – 2008.
Aktiviteter har genomförts enligt ansökan till Socialdepartementet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad redovisning.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________
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24 juni 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

6

Dnr 2008.419.735

§ 67
Fortsatt utvecklingsarbete vid af Klint.
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef Särskilt boende föredrar ärendet.
Mot bakgrund av olika händelser vid af Klint under det senaste året, både vid
servicehusdelen och gruppboendet, har en ny organisationsstruktur tagits fram.
All verksamhet, servicehus och gruppboende, blir samlad i en organisation som
benämns ”särskilt boende af Klint”. Verksamheten kommer att ledas av en
områdeschef. Sex stycken befattningar som teamledare inrättas, en för varje enhet
inom af Klint.
Samtliga förändringar föreslår man genomföras den 1 september 2009.
Kent Lewén (FP) och Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår äldrenämnden besluta
att gruppboende respektive servicehusdelen vid det särskilda boendet af Klint
ska utgöra ett sammanhållet ansvarsområde för en områdeschef,
att inom ramen för befintliga omvårdnadsresurser inrätta sex befattningar som
teamledare vid det särskilda boendet af Klint,
att i övriga delar godkänna inriktningen av det fortsatta utvecklingsarbetet vid
af Klint, samt
att det föreslagna utvecklingsarbetet enligt ovan är ett projekt under två år och
skall utvärderas före en eventuella slutlig organisatorisk förändring.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

24 juni 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.196.002

§ 68
Delegation – arbetsmiljöuppgifter.
Susanne Nordin, samordnande personalspecialist föredrar ärendet.
Äldreförvaltningen har för drygt ett år sedan genomfört en organisationsförändring. En konsekvens av förändringsarbetet har varit att nya uppgiftsbeskrivningar har framtagits till områdeschefer och verksamhetschefer samt att
samordnarrollerna inom hälso- och sjukvårdorganisationen har omförhandlats till
områdeschef.
Förändringen har inneburit att en översyn av arbetsmiljöansvaret har varit
nödvändig.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att besluta om ansvar för
arbetsmiljöuppgifter för områdeschef och verksamhetschef.
Förvaltningschefen kommer att lämna ut delegerad arbetsmiljöuppgift till varje
områdeschef och verksamhetschef personligen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att besluta om delegerad arbetsmiljöuppgift för områdeschef samt verksamhetschef enligt äldreförvaltningens förslag.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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24 juni 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2008.439.042

§ 69
Budgetuppföljning per maj 2009.
Christian Bjerström, ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per maj månad 2009 uppgår till -8,4 Mkr
(-8,3 Mkr föregående års motsvarande period).

Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat

Utfall
50 158
-330 670
-280 511
272 083
-8 428

Budget
51 541
-327 584
-276 043
276 043
0

Avvikelse nettokostnad mot internbudget
Periodisering kommunbidrag

Avvikelse
-1 383
-3 085
-4 468
-3 960
-8 428

-4,5 Mkr
-3,9 Mkr

Antal disponibla bostäder för maj månad uppgår till 16 lägenheter.
Antal platser som nyttjas för korttidsvård för maj uppgår till 8,3.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning maj 2009.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________
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24 juni 2009

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Utredarna

9

Dnr 2008.302.739

§ 70
Förslag till yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn enligt 13 kap
2 § socialtjänstlagen om Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Regeringen har gett samtliga länsstyrelser i landet i uppdrag att förstärka tillsynen
av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Socialstyrelsen och länsstyrelsens arbetsgrupp har gjort ett urval av de kommuner
som ingår i den nationella tillsynen. Totalt ingår 80 kommuner och
tillsynsresultatet kommer att sammanställas i en nationell rapport som beräknas
vara klar i december 2009.
Tillsynen i Karlskrona kommun ägde rum i december 2008 och januari 2009.
Länsstyrelsen granskade socialnämndens, äldrenämndens samt handikappnämndens verksamheter.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att äldrenämnden avger yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn enligt
13 kap 2 § socialtjänstlagen av Karlskrona kommuns arbetet med våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld enligt äldreförvaltningens förslag.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

24 juni 2009

Diariet
Länsstyrelsen
Ledningsgruppen
Utredarna

10

Dnr 2008.195.730

§ 71
Förslag till yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn enligt 13 kap 2 §
socialtjänstlagen av rättsäkerheten i särskilt boende i Karlskrona kommun.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Länsstyrelsen i Blekinge genomförde en verksamhetstillsyn av rättsäkerheten på
särskilda boenden för äldre personer i länet. Tillsynen skedde i samverkan med
länsstyrelserna i Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Östergötlands län.
Områden som åtgärdas med anledning av tillsynen:
•
•
•
•
•

Införande av genomförandeplaner
Information till den enskilde
Den enskildes inflytande och självbestämmande
Den enskildes upplevelse av kvalitet
Personalens kunskap och kompetens

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att äldrenämnden avger yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn enligt 13
kap 2 § socialtjänstlagen av rättsäkerheten i särskilt boende i Karlskrona kommun enligt
äldreförvaltningens förslag.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

24 juni 2009

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredarna

11

Dnr 2008.368.214

§ 72
Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, östra delen,
Gullberna Park.
Sirpa Hjelm, äldrekonsulent föredrar ärendet.
Förslag till detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl är översänt till
äldrenämnden för allmän granskning. Planområdet är beläget i den östra delen av
Gullberna Park och omfattar en del av skogsområdet mellan befintlig bebyggelse
och vattnet. Området gränsar till nuvarande bebyggelse från 1950-talet.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av cirka 110 bostäder i
flerbostadshus. Den nu aktuella detaljplanen ska ersätta delar av en tidigare plan
från 1992 vilket medgav bostadsbebyggelse i två till åtta våningar. Det nya
förslaget innehåller två olika hustyper, fem hus planeras i fyra bostadsvåningar
upplyfta på pelare samt två punkthus i 7-8 våningar.
Äldrenämnden har ett av sina särskilda boenden, Östergården, beläget omedelbart
väster om planområdet. Under samrådstiden tog äldrenämnden upp några
synpunkter. En sådan fråga var höjden av byggnaden som ligger söder om
Östergården som får planeras maximalt till två våningar. En annan fråga var att
den planerade bebyggelsen ökar ytterligare behovet av att förse området med
separata gång- och cykelvägar.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggandet av bostäder.
Äldreförvaltningen anser att det av den slutligt fastställda planen skall framgå att
det inom planområdet kan bli aktuellt med en framtida etablering av särskilt
boende för äldre. I dagsläget upptar dock inte äldreförvaltningens planering någon
sådan etablering.
Enligt planförslaget blir avståendet mellan entrén till Östergården och det
närmaste femvåningshuset cirka 50 meter. En så hög byggnad i öster framför det
särskilda boendet medför betydande försämring av boende- och utemiljön för
brukarna. Därför skall antalet våningar begränsas till tre eller fyra i området
närmast Östergården.
(forts).

24 juni 2009
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Dnr 2008.368.214

§ 72 (forts).
Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, östra delen,
Gullberna Park.
Efter samrådstiden har detaljplanförslaget ändrats så att all trafik till cirka 60 nya
bostäder kommer att gå nära förbi Östergården. Den nya gatan planeras ett 20-tal
meter längre bort från entrén jämfört mot där vägen går nu. Det är viktigt att gatan
byggs längre bort från entrén för att brukare och besökare på Östergården inte ska
utsättas för den risk som trafik nära ingången utgör där uppmärksamheten kan
vara riktat åt annat. Dessutom innebär ökad trafik nära särskilda boendet
försämrad utemiljö för brukarna.
Äldreförvaltningen anser också att arbete med att förse hela området Gullberna
Park med gång- och cykelvägar skall planeras och genomföras skyndsamt i
enlighet med trafik- och parkeringsutredningens förslag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge yttrande över detaljplanen för del av Gullbernahult 31 m fl, östra delen, i
enlighet med synpunkterna ovan.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

24 juni 2009

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredarna

13

Dnr 2009.274.214

§ 73
Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, västra delen,
Gullberna Park.
Förslag till detaljplan för Gullbernahult 31 m fl fastigheter är översänt till
äldrenämnden för samråd. Planområdet är beläget i den västra och norra delen av
Gullberna Park och omfattar en del av bokskogen i området. Äldrenämndens
verksamheter på särskilda boendena Ljungskär, Tvegölja och Lövgrund ligger i
söder om Adonisvägen i direkt anslutning till planområdet.
Förslaget syftar till att möjliggöra byggande av flerbostadshus med upp till
200 bostäder. Delar av dessa kan bytas ut mot skola/förskola, vårdlokaler,
parkerings- och/eller kontorshus.
I området finns en detaljplan från1992 som rymmer två byggrätter för parkeringsoch kontorshus i fyra-fem våningar på norra sidan av Adonisvägen.
Äldreförvaltningens synpunkter
Planområdet omfattar delar av gammal sjukhusbebyggelse samt parkområde med
höga rekreationsvärden. Förslaget innebär en förtätning av bebyggelse samtidigt
som ambitionen är att bevara obebyggda passager och kontakten till naturytor.
Vegetation och befintliga marknivåer sparas mellan husen i så hög grad som
möjligt. I området finns ett flertal promenadstigar. Tillgänglighet till grönområden
och möjlighet till naturupplevelser förblir goda.
En trafik- och parkeringsutredning har gjorts omfattande hela Gullberna Parkområdet. Det är viktigt att de föreslagna åtgärderna vidtas för att särskilt öka
fotgängares och cyklisters trygghet i trafiken.
(forts).

24 juni 2009

14

Dnr 2009.274.214

§ 73 (forts).
Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, västra delen,
Gullberna Park.
Vad gäller byggrätter på norra sidan av Adonisvägen har de sitt ursprung i en tid
då det inte fanns särskilda boenden i området. Om flerbostadshusen uppförs enligt
förslaget kommer de att bli högre än byggnaderna där äldrenämnden har sina
verksamheter. Detta innebär att balkonger och fönster riktade mot söder är
belägna så att boendena har sin utsikt in i brukarnas lägenheter och
gemensamhetsutrymmen. Genom att placera de nya huskropparna så att direkt
insyn minskas och samtidigt begränsa antalet våningar till tre kan sådana effekter
minskas.
Det finns några besöksparkeringsplatser intill byggnaderna vid de särskilda
boendena på Adonisvägen. För övrig parkering har använts grusbelagd yta längs
norra sidan av Adonisvägen. Denna parkering ingår i det nya planförslaget och
behövs även fortsättningsvis för att lösa besökarnas och personalens
parkeringsbehov.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge yttrande över detaljplan för Gullbernahult 31 m fl, västra delen, i
enlighet med synpunkter ovan.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

24 juni 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

15

Dnr 2009.27.739

§ 74
Antal gynnande beslut till särskilt boende maj 2009.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson-Sjögren,
verksamhetschef Särskilt boende föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende maj redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i maj är 25 personer och en (1) är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är tre personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i maj 18 kvinnor och sju män.
Avslag för maj är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

24 juni 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

16

Dnr

§ 75
Fråga från Peter Johansson (S) om utredningstid i biståndsärende.
Peter Johansson (S) gör en kort föredragning om bakgrunden till frågeställningen.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret redogör för det aktuella fallet.
Förvaltningsledningen ges i uppdrag att arbeta vidare med uppkomna
frågeställningar vad avser demensutredningar.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

24 juni 2009

17

§ 76
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret maj 2009.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-06-10.
Yttrande över detaljplan för kv Kölen (Hästö Marina), Hästö.
Yttrande över ändring av detaljplanen för Torstäva 5:4 m fl, Trummenäs.
Yttrande över ändring av detaljplanen för Gängletorp 14:27 m fl, Trummenäs.
Avtal mellan Landstinget Blekinge och kommunerna Karlskrona, Ronneby,
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg avseende gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet (FoU).

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

24 juni 2009

18

§ 77
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 164 Utredning av strukturen för nämnds- och förvaltarorganisationen i
Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige
§ 102 Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv 2008.
§ 103 Riktlinjer för intern kontroll.
§ 104 Riktlinjer för investeringar.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 09:29. Hänsynstagande till den enskildes ekonomi och till möjlighet att
tillgodose behov genom frivilligorganisationer. Redovisning av två rättsfall.
Styrelsens beslut nr 5. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting om Plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
Nationellt kompetenscentrum
Nyhetsbrev nr 2, 2009
Carlskrona Gamlegård
Årsredovisning 2008.
Protokoll/Minnesanteckningar.
Kommunövergripande samverkansgrupp 2009-05-06.
___________________

24 juni 2009

§ 78
Frågor/Information
Assistansteamet i Blekinge AB
Peter Johansson (S) frågar hur läget är för rubricerade företag.
Eva Herbertson gör en kort lägesbeskrivning.
___________________

19

24 juni 2009

20

§ 79
Sommarhälsning
Ordföranden önskar äldrenämnden och all personal en trevlig sommar.
2:e vice ordföranden Peter Johansson (S) önskar ordföranden, äldrenämnden och
all personal en trevlig sommar.
___________________

26 augusti 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 augusti 2009.

§ 80

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun.

§ 81

Information om maginfluensa epidemi.

§ 82

Rapport – Eget val i hemtjänsten per den 30/6 2009.

§ 83

Budgetuppföljning per juni/juli 2009.

§ 84

Lägesrapport sommaren 2009.

§ 85

Antal gynnande beslut till särskilt boende juni/juli 2009.

§ 86

Information om Lex Sarah anmälan.

§ 87

Information om avstängningsärende.

§ 88

Delegeringsbeslut.

§ 89

MEDDELANDEN.

§ 90

Frågor/Information.

___________________

1

26 augusti 2009

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 26 augusti 2009, kl 14.05 – 16.40

Beslutande

ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Utses att justera

Jan-Åke Nordin (M)
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Erik Gisslén (M), tjg
Gunhild Arvö (FP)
Veste Brynestam (C)
Elin Håkansson (KD)
Eva-Lotta Altvall (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Siv Brorsson (S), kl 14.05-16.00
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Kerstin Johansson (S), tjg kl 16.00-16.40
Camilla Persson (V)
Nils Johansson (SD)
Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Kerstin Johansson (S), kl 14.05-16.00
Christer Göstasson (S)
Sören Svensson (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)
förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
verksamhetschef Ann-Helen Erwing
verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger, kl 15.00-15.15
stf ekonomichef Bengt Nilsson, klf kl 14.05-14.40
controller Olle Karlsson, klf kl 14.05-14.40
Marie-Louise Bescher

Siv Brorsson och Angela Sandström

2

26 augusti 2009

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Siv Brorsson §§ 80-86

Paragraf: 80 - 90

______________________
Angela Sandström §§ 87-90

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 3 september 2009,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

3

26 augusti 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr

§ 80
Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun.
Bengt Nilsson, stf ekonomichef och Olle Karlsson, controller
kommunledningsförvaltningen informerade i ärendet.
Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun definieras som en
målmedveten och systematisk process för att påverka kommunkoncernens
verksamhet i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.
De områden som informeras om är:
•
•
•
•
•
•
•

Grundbultar i kommunens styrning.
Styrmodell.
Ansvar och befogenheter.
Budgetprocessen.
Styrprocess.
Riktlinjer för intern kontroll.
Riktlinjer för investeringar

Informationens tas till dagens protokoll.
__________________

4

26 augusti 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.334.163

§ 81
Information om maginfluensa epidemi.
Eva Herbertson, utvecklingschef och Per Jonsson, förvaltningschef redogör för
sommarens vinterkräksjuka som drabbade Ekliden och af Klint.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

5

26 augusti 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2007.076.730

§ 82
Rapport – Eget val i hemtjänsten per den 30/6 2009.
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker informerar i ärendet.
Äldreförvaltningen följer och redovisar utvecklingen vad avser antalet brukare
beslutade/beställda timmar per utförare samt brukares omval/byte av utförare per
kvartalsskifte.
Redovisningen utgår från avläsning av det aktuella förhållandet 2009-06-30 samt
förändringar från 2009-01-31 samt 2009-03-30.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

6

26 augusti 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2008.439.042

§ 83
Budgetuppföljning per juli 2009.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per juli månad 2009 uppgår till -3,6 Mkr
(-1,6 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för helår uppgår till -2 Mkr.
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat

Utfall
71 400
-458 287
-386 887
383 317
-3 570

Budget
72 169
-454 553
-382 383
382 383
0

Avvikelse nettokostnad mot internbudget
Periodisering kommunbidrag

Avvikelse
-770
-3 735
-4 504
934
-3 570

-4,5 Mkr (-4,5 Mkr)
0,9 Mkr (-3,9 Mkr)

Antal disponibla bostäder för juli månad uppgår till 22,3 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i juli uppgår till
8,4.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning juli 2009.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

7

26 augusti 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr

§ 84
Lägesrapport sommaren 2009.
Ann-Helen Erwing, verksamhetschef hemtjänsten, informerar om att
verksamheten fungerat bra, några problem med vikariefrågan har inte uppstått.
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef särskilt boende, informerar att
verksamheten över lag har fungerat bra.

redovisas

Förvaltningschef Per Jonsson meddelar att en djupare analys kommer att
vid ett senare tillfälle.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

8

26 augusti 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.27.739

§ 85
Antal gynnande beslut till särskilt boende juni/juli 2009.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson-Sjögren,
verksamhetschef särskilt boende informerar i ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende juli redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juli är 31 personer och en (1) är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är två personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juli 13 kvinnor och 18 män.
Avslag för juli är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

9

26 augusti 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

10

Dnr 2009.310.730

§ 86
Information om Lex Sarah anmälan.
Eva Herbertson, utvecklingschef redogör för Lex Sarah anmälan på det särskilda
boendet Pantern.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

26 augusti 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.316.021

§ 87
Information om avstängningsärende.
Per Jonsson, förvaltningschef redogör om avstängningsärendet i hemtjänsten.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

11

26 augusti 2009

§ 88
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret juni/juli 2009.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-08-12.
Beslut från länsstyrelsen 2009-07-03, dnr 701-4642-09.
Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-54-09.
Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-653-09.
Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-55-09.
Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-1231-08.
Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-1303-08.
Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-65-09.
Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-54-09.
Kompletterande beslut från länsstyrelsen 2009-07-01 angående
stimulansbidrag för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar
närstående.
l) Beslut från länsstyrelsen 2009-08-11, dnr 452-4594-09.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

12

26 augusti 2009

§ 89
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 127 Delårsrapport per den 30 april 2009.
§ 135 Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos 2009-2018.
Socialstyrelsen
Meddelandeblad juli 2009. Socialstyrelsens upphävande av Socialstyrelsens
föreskrifter (2007:9) om användning av begrepp och termer.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 09:43. Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – ändring i
SoL.
KEFU Institutet för ekonomisk förening
Nytt från KEFU nr 2, juni 2009.
Protokoll/Minnesanteckningar.
Förtroendenämnden 2009-06-11.
___________________

13

26 augusti 2009

14

§ 90
Frågor/Information
Verksamhet på Fregatten
Camilla Persson (V) undrar om det stämmer att projektet Ekan på Fregatten skall
upphöra 2009-12-31.
Per Jonsson, förvaltningschef svarar.
Sociala aktiviteter
Camilla Persson (V) undrar om man bara kan ha en timmes sociala aktiviteter i
veckan.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret ber att få återkomma i frågan.
Ledare i Bas Blekinge
Alf Stålborg (SD) undrar om uppgifterna stämmer i ledaren i Bas Blekinge den
7 augusti 2009.
Per Jonsson förvaltningschef svarar.
Mattillfällen
Angela Sandström (S) vill ha svar på frågan om hur mattiderna sätts i
verksamheten, om de är fasta eller kan vara förändringsbara.
En information kommer att presenteras för äldrenämnden om arbetet med
förkortad nattfasta.
___________________

23 september 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 23 september 2009.

§ 91

Lägesrapport. Utvärdering av Eget val i hemtjänsten.

§ 92

Samverkan mellan handikappförvaltningen och äldreförvaltningen.

§ 93

Svar på skrivelse från SRF Blekinge.

§ 94

Sammanträdesplan 2010.

§ 95

Information om AHN1.

§ 96

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Vedebylund 1;1 m fl.

§ 97

Budgetuppföljning per augusti 2009.

§ 98

Förslag till förbehåll i beslutet särskilt boende (myndighetsbeslut) och
verkställighetsbeslut.

§ 99

Förenklad beslutshantering av trygghetslarm.

§ 100

Beviljade ansökningar till särskilt boende augusti 2009.

§ 101

Delegeringsbeslut.

§ 102

MEDDELANDEN.

§ 103

Frågor/Information.

§ 104

Tvisteförhandling angående avskedande i hemtjänsten.

§ 105

Information om hemsjukvård.

___________________

1

23 september 2009

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 23 september 2009, kl 14.00 – 16.25

Beslutande

ordförande
1:e vice ordf
ledamöter

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Gunhild Arvö (FP)
Veste Brynestam (C)
Eva-Lotta Altvall (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S), kl 14.00-15.30 §§ 91-97
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Kerstin Johansson (S)
Christer Göstasson (S)
Sören Svensson (S), kl 15.30-16.20 §§ 98- 105

Övriga närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Kenneth Matsson (FP)
Sören Svensson (S), kl 14.00-15.30 §§ 91-97
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)

tjänstemän

sekreterare

Utses att justera

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
medicinskt ansvarig sjuksköterska A-B Mårtensson
Göran Holst, BTH, kl 14.00 – 14.25 § 92
Driftchef larmteamet Niclas Brissmalm, kl 15.30-15.45 § 99
Marie-Louise Bescher

Alf Öien (S)

2

23 september 2009

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Alf Öien

Paragraf: 91 - 105

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 25 september 2009,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

3

23 september 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2007.076.730

§ 91
Lägesrapport. Utvärdering av Eget val i hemtjänsten.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret inleder informationen.
Göran Holst, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) informerar om delredovisning
av brukarnas syn på möjligheten att göra val av utförande av hemtjänst.
62 har svarat på enkäten av 159 möjliga.
Senvåren 2011 sker en slutredovisning.
Informationens tas till dagens protokoll.
__________________

4

23 september 2009

Diariet
Handikappförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredarna

5

Dnr 2009.353.106

§ 92
Samverkan mellan handikappförvaltningen och äldreförvaltningen.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret informerar i ärendet.
Äldreförvaltningen har utifrån beslut i utredning avseende Af Klint i en mindre
arbetsgrupp tillsammans med handikappförvaltningen arbetat med utredningsgruppens förslag, ”Äldreförvaltningen bör överväga åtgärder för bättre
samverkan mellan handikappförvaltningen och äldreförvaltningen”.
En mindre arbetsgrupp med företrädare från båda förvaltningarna har gått igenom
gällande reglemente och tillhörande underlag. Arbetsgruppen har utifrån dessa
underlag tagit fram en rutinbeskrivning mellan förvaltningarna, förtydligat
ansvarsfördelning när personer fyller 65 år liknande nedskriven rutinbeskrivning
är tidigare inte upprättad.
De nya rutinerna beslutas att gälla from 2009-10-01. Äldreförvaltningen
respektive handikappförvaltningen ansvarar för att alla inblandade medarbetare
inom förvaltningen får kännedom om rutinerna.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

23 september 2009

Diariet
SRF Blekinge
Ledningsgruppen
Utredarna

6

Dnr 2009.178.739

§ 93
Svar på skrivelse från SRF Blekinge.
SRF Blekinge har i skrivelse till länets kommuner framfört synpunkter på hur den
personliga servicen för synskadade ska förbättras.
Äldrenämnden avger svar enligt äldreförvaltningens förslag.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

23 september 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2007.357.006

§ 94
Sammanträdesplan för 2010.
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för
äldrenämnden 2010.
Ett förtydligande görs att äldrenämnden sammanträder den 22 december 2010.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden 2010.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr

§ 95
Information om AHN1.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om
pandemin angående svininfluensan (AHN1).
Höstens influensa epidemin är på nedgång och förväntas återkomma till
vår/vinter 2010.
Planeringen är att under vecka 42 kommer äldreförvaltningens personal att
vaccineras. Cirka 2000 personer kommer att vaccineras inom äldre- och
handikappomsorgen.
Äldreförvaltningen samarbetar med barn- och ungdomsförvaltningen och
Kommunhälsan inför vaccineringarna.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________
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23 september 2009

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.357.214 ÄN
Dnr 2007.116 PLAN

§ 96
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Vedebylund 1;1 m fl.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
Rubricerad detaljplan är översänd till äldrenämnden för samråd. Planområdet är
beläget vid Lyckebyvägen mellan Stationsvägen och Lyckeby Ekebacke och
omfattar bl a området för den tidigare handelsträdgården och kringliggande
vägnät.
Äldreförvaltningen stödjer detaljplanens förslag vad avser lokalisering av ett
särskilt boende för äldre samt dagcentral till f d handelsträdgårdstomten.
Äldreförvaltningens bedömning är att förutsättningarna i det aktuella området är
mycket goda bl a avseende närhet till service, närhet till naturområde och även
möjlighet att skapa bra utomhusmiljö inom föreslagen tomt, närhet till
kommunikationer.
Äldreförvaltningen anser att det är mycket bra att detaljplanen tar ett större
helhetsgrepp på området och även omfattar kringliggande gatunät och gång- och
cykelbanor. Planeringen för att skapa en mer stadsmässig karaktär med sänkta
hastigheter och en högre prioritering av oskyddade trafikanter bejakas.
Äldreförvaltningen har i övrigt följande synpunkter:
•

Detaljplanen bör även omfatta handikappanpassning av busshållplatserna
på Lyckebyvägen i syfte att ge alla en god tillgänglighet till
kollektivtrafiken. Hållplatsernas läge kan behöva justeras för att på bästa
sätt betjäna nuvarande och tillkommande målpunkter.

9

23 september 2009
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Dnr 2009.357.214 ÄN
Dnr 2007.116 PLAN

§ 96 (forts)
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Vedebylund 1;1 m fl.

•

Planförslaget innebär såväl kompletterande gång- och cykelbanor som nya
övergångsställen vilka medför genare och säkrare gångstråk till
närliggande service. Svårigheterna för gående och cyklister att nå
Slottsbackens köpcentrum från planområdet kvarstår dock vilket också tas
upp i planhandlingarna. Äldreförvaltningen anser att den utredning som
nämns bör påskyndas så att en lösning kan ingå i planhandlingarna inför
fastställandet. Närmsta gångväg till ett framtida övergångsställe i
Källevägens förlängning innebär relativt stor nivåskillnad i norra delen av
Källevägen varför det är angeläget att en passage över Stationsvägen mer
västerut prövas.

•

Utbyggnaden av området över om Lyckebyvägen bör ske i en etapp. Det är
av stor vikt att området inklusive utomhusmiljö och angöringar till
området är färdigställt då inflyttning sker i det särskilda boendet.

•

Vad avser kollektivtrafiken konstateras att Lyckebyvägen i nuläget endast
trafikeras av landsbygdslinjerna 120 och 123 samt nattbusslinjen 24. Detta
innebär att närmsta mer frekvent trafikerade busshållplatser är Amiralen
samt Stationsvägen på ca 500-600 m:s avstånd från den planerade
bostadsbebyggelsen med det särskilda boendet. Äldreförvaltningen anser
att en översyn av stadslinjenätet bör göras med inriktningen att en
stadsbusslinje, förslagsvis linje 1, åter trafikerar Lyckebyvägen genom
planområdet. Denna förändring bör vara genomförd då den nya
bostadsbebyggelsen är inflyttningsklar.

23 september 2009

11

Dnr 2009.357.214 ÄN
Dnr 2007.116 PLAN

§ 96 (forts)
Yttrande över förslag till detaljplan för Vedebylund 1;1 m fl.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl i
enlighet med ovan, samt
att synpunkter avseende kollektivtrafiken i särskild ordning lämnas direkt till
kommunstyrelsen och Blekingetrafiken såsom ansvariga för kollektivtrafiken.
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) bifaller äldreförvaltningens förslag med en
tilläggsattsats, att i planbeskrivningen redovisa att senior- och trygghetsboende
kan inrymmas inom planområdet.
Äldrenämnden beslutar således
att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl i
enlighet med ovan,
att synpunkter avseende kollektivtrafiken i särskild ordning lämnas direkt till
kommunstyrelsen och Blekingetrafiken såsom ansvariga för kollektivtrafiken,
samt
att framhålla till samhällsbyggnadsförvaltningen att det av planbeskrivningen ska
framgå att senior- och trygghetsboende kan inrymmas inom planområdet.

__________________

23 september 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

12

Dnr 2008.439.042

§ 97
Budgetuppföljning per augusti 2009.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per augusti månad 2009 uppgår till -1,5 Mkr
(-1,9 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för helår uppgår till – 3,0 Mkr.
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat

Utfall
81 357
-521 718
-440 361
438 847
-1 514

Avvikelse nettokostnad mot internbudget
Periodisering kommunbidrag

Budget
82 489
-519 403
-436 914
436 914
0

Avvikelse
-1 133
-2 314
-3 447
1 933
-1 514

-3,4 Mkr (f g månad -4,5 Mkr)
+1,9 Mkr (f g månad +0,9 Mkr)

Antal disponibla bostäder för augusti månad uppgår till 20,0 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i augusti uppgår
till 11,2.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2009.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

23 september 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

13

Dnr 2009.197.730

§ 98
Förslag till förbehåll i beslutet särskilt boende (myndighetsbeslut) och
verkställighetsbeslut.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Brukare som har ett gynnande beslut särskilt boende och som även har ett beslut
om korttidsplats har i en del fall varit kvar på korttidsplatsen i väntan på boende i
en speciell boendeenhet.
Under tiden har brukaren erbjudits boende på annan boendeenhet, men inte
accepterat detta. Tiden som brukaren har väntat på att rätt erbjudande ska ges har
kunnat uppgå till flera månader.
Med stöd av detta förbehåll bör det finnas möjlighet att utnyttja korttidsplatserna
på ett effektivare sätt. För brukaren blir det tydligt vad som gäller och han/hon får
även information om möjligheten till boendebyte.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

23 september 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna
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Dnr 2009.195.730

§ 99
Förenklad beslutshantering av trygghetslarm.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Niclas Brissmalm, driftchef larmteamet informerar om den nya IP-telefonin och
kopplingen till trygghetslarmen.
Ansökan om trygghetslarm görs ofta i samband med vårdplanering och då beviljas
även andra hemtjänstinsatser som den enskilde ansökt om.
Det fattades inget beslut om avslag av trygghetslarm under 2008.
För att få en säker handläggning som vilar på en gemensam grund föreslås att
biståndshandläggaren även i fortsättningen fattar beslut om trygghetslarm genom
att göra en förenklad biståndsbedömning. Bedömningen görs då med
utgångspunkt från en skriftlig ansökan. I de flesta fall då den enskilde inte ansökt
om andra insatser kan det räcka med telefonkontakt med den enskilde.
Biståndshandläggaren öppnar ett ärende och fattar beslut, utredningen blir
kortfattad och utgår från inlämnad ansökan. Larmteamet får beställningen från
biståndshandläggaren och administreras på samma sätt som tidigare.
Avgiften för trygghetslarm berörs inte av förändringen.
Äldreförvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta
att beslut om trygghetslarm sker genom en förenklad biståndshandläggning
enligt
förslag.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

23 september 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna
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Dnr 2009.27.739

§ 100
Antal gynnande beslut till särskilt boende augusti 2009.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson-Sjögren,
verksamhetschef särskilt boende informerar i ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende augusti redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i augusti är 31 personer och två är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är en (1) person.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i augusti 19 kvinnor och 12 män.
Avslag för juli är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

23 september 2009

§ 101
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret augusti 2009.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-09-09--10.
Yttrande över detaljplan för del av Rosenfeldt 21, Trossö.
Yttrande över detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m fl.
Yttrande över detaljplan för Bokbindaren 2 m fl, Gullberna.
Yttrande över detaljplan för del av Gullvivan 1, Kungsmarken.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 102
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 146 Förslag till jämställdhetsplan för 2009.
§ 148 Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
§ 150 Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet.
§ 152 Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 09:48. Rekommendation om vaccination mot pandemisk influensa.
Protokoll/Minnesanteckningar.
Kommunala Pensionärsrådet 2009-05-18.
Kommunala Pensionärsrådets AU 2009-06-11.
Kommunala Pensionärsrådets AU 2009-08-13.
Kommunala Pensionärsrådet 2009-08-25.
___________________
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23 september 2009

§ 103
Frågor/Information
Inbjudan till primärvårdschef Åke Åkesson
Gunhild Arvö (FP) vill att primärvårdschefen Åke Åkesson inbjuds till
äldrenämndens möte för att informera om mobila team.
Äldreförvaltningen får i uppdrag att bjuda in primärvårdschefen.
Redovisning av verksamhetsuppföljning
Lena Tvede-Jensen (S) undrar när redovisningen av verksamhetsuppföljningen i
samband med budgetredovisning kommer att ske.
Förvaltningschef Per Jonsson meddelar att en föredragning kommer att ske vid
nästa äldrenämnd.
Konferens Ja, må vi leva i Ronneby den 26-27 november 2009.
Gunhild Arvö (FP) undrar om vilka som kan delta i konferensen.
Beslut togs att två från S-gruppen, två från den borgerliga gruppen och en från
Sverigedemokraterna får delta.
Namnförslag lämnas till nämndsekreteraren som anmäler.
___________________
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23 september 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.316.021

§ 104
Tvisteförhandling angående avskedande i hemtjänsten
Per Jonsson, förvaltningschef informerar om att centrala förhandlingar och
kommunövergripande tvisteförhandling har skett i rubricerade ärende.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

20

Dnr

§ 105
Information om hemsjukvård.
Per Jonsson, förvaltningschef informerar i rubricerade ärende.
Blekinge Läns Landsting och Karlskrona kommun samarbetar i övertagande av
hemsjukvården till kommunen.
Det förslag till definition av begreppet hemsjukvård som just nu diskuteras i länet
redovisas.
Sju arbetsgrupper har bildats.
Arbetet i länet sker för närvarande med utgångspunkt i att huvudmannaskapet för
hemsjukvården växlas den 1 mars 2010.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

28 oktober 2009

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 28 oktober 2009.

§ 106

Tack

§ 107

Lägesrapport. Pandemin A H1N1.

§ 108

Karläggning av den kommunala hälso- och sjukvården vecka 17 2009.

§ 109

Avvikelserapportering 2008.

§ 110

Information om nattfasta.

§ 111

Medborgarundersökning 2008.

§ 112

Plan för intern kontroll.

§ 113

Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Västra delen, Gullberna Park.

§ 114

Budgetuppföljning per september 2009.

§ 115

Förslag till ändring av avgift för trygghetslarm i ordinärt boende.

§ 116

Riktlinjer för bifall till Särskilt boende.

§ 117

Antal gynnande beslut till särskilt boende september 2009.

§ 118

Delegeringsbeslut.

§ 119

MEDDELANDEN.

§ 120

Frågor/Information.

___________________

28 oktober 2009

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 28 oktober 2009, kl 14.00 – 16.35

Beslutande

ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Kent Lewén FP)
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Gunhild Arvö (FP)
Veste Brynestam (C)
Karl-Erik Olsson (S)
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Marianne Nordin (M)
Hampus Engqvist (S), kl 14.00 – 16.00 §§ 106-115
Kerstin Johansson (S)
Christer Göstasson (S), kl 16.00 – 16.35 §§ 115-120

Övriga närvarande ersättare

Gunnar Sandwall (M)
Barbro Tingsfors-Månsson (M)
Kenneth Matsson (FP)
Christer Göstasson (S)
Sören Svensson (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)

tjänstemän

sekreterare

Utses att justera

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
MAS A-B Mårtensson, kl 14.00 – 14.40 §§ 106-109
Marie-Louise Bescher

Angela Sandström (S)
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28 oktober 2009

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Kent Lewén

Justerare

___________________
Angela Sandström

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 106 - 120

november 2009,
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Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr

§ 106
Tack.

arbetet

Per Jonsson, förvaltningschef tackar utvecklingschef Eva Herbertson och
nämndsekreterare Marie-Louise Bescher med en blomma för sina insatser i
med äldrenämndens kvalitetsmässa 2009.
__________________
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28 oktober 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.302.163

§ 107
Lägesrapport. Pandemin A H1N1.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerade i ärendet.
•
•
•

28 oktober 2009 inleds vaccinering av personalen i Jämjö.
Landsbygdens personal är prioritet ett.
I Rödeby och Nättraby finns vaccinstationer.

Informationens tas till dagens protokoll.
__________________
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28 oktober 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2008.364.704

§ 108
Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården vecka 17 2009.
Ann-Britt Mårtensson medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om den
enkätundersökning som patientansvariga sjuksköterskor besvarat om den
kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Undersökningen gjordes under
vecka 17 2009 och var en del av MAS-tillsynen.
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar
att bordlägga ärendet samt att ärendet återupptas på äldrenämnden den
24 november 2009.
__________________
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28 oktober 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2008.364.704

§ 109
Avvikelserapportering 2008.
Ann-Britt Mårtensson medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om
avvikelserapporteringen för 2008.
Informationens tas till dagens protokoll.
__________________
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28 oktober 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

8

Dnr 2009.425.739

§ 110
Information om nattfasta.
Eva Herbertson, utvecklingschef informerar i ärendet.
Effektmål 2009 för nattfast är fastställt till max 11 timmar.
Arbete med nattfastemätning inleddes i december 2008. Kartläggningen visade på
att Karlskrona låg på ett snitt mellan 13-14 timmar.
Nästa mätning ska göras på samtliga boenden natten mellan 24-25 november
2009.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

28 oktober 2009

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Utredarna

9

Dnr 2009.217.106

§ 111
Medborgarundersökning 2008.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har under år 2006 och 2008 medverkat i den
Medborgarundersökning som årligen genomförs av Statistiska Centralbyrån
(SCB).
Medborgarundersökningen består av tre delar vilka undersöker medborgarnas syn
vad avser
•
•
•

Kommunen som en plats att bo och leva på.
Kommunens verksamheter.
Inflytande i kommunen.

Medborgarundersökningen belyser medborgarnas bild av kommunen och dess
verksamhet snarare än faktiskt erfarenhet.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2009 att remittera ärendet
(resultatredovisningen) till styrelser och nämnder med uppdrag att redovisa vilka
åtgärder som ska vidtas med anledning av medborgarundersökningens resultat.
Enligt skrivelse från kommunledningsförvaltningen ska analys av resultat ske
utifrån respektive nämnds ansvarsområde och återrapportering ske till
kommunstyrelsen senast 2009-09-01.
Underlag och förslag till beslut behandlades av äldrenämndens arbetsutskott vid
sammanträde 2009-08-12 varvid beslutades att återremittera ärendet till
äldreförvaltningen. Kompletterat förslag till beslut och rapportering till
kommunstyrelsen är nu, framtagen.
(forts)

28 oktober 2009
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Dnr 2009.217.106

§ 111 (forts)
Medborgarundersökning 2008.
Arbetsutskottet föreslår äldrenämnden besluta
att rapportera till kommunstyrelsen att resultatet av Medborgarundersökningen
2008 inte föranleder äldrenämnden vidta några särskilda verksamhetsinriktade
åtgärder, utöver det i maj månad 2009 startade utvecklingsarbetet inom området
socialt innehåll samt införande av genomförandeplanerna,
att meddela kommunstyrelsen ståndpunkten att analys och åtgärder med
anledning av generellt låga betygen, som resultatet av Medborgarundersökningen
2008 visar för Karlskrona kommun, bör samordnas för kommunen som helt på
kommunledningsnivå, samt
att informera kommunstyrelsen om aktuella undersökningar och åtgärder inom
äldrenämndens verksamhetsområde enligt ovan.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

28 oktober 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

11

Dnr 2009.354.040

§ 112
Plan för intern kontroll.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns tillräcklig intern
kontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhet.
Nämnder och styrelser skall senast i februari månad varje år anta en särskild plan
för den interna kontrollen. Den interna kontrollen anger hur tillsynen av
verksamheten skall bedrivas.
Den interna kontrollplanen ska innehålla:
•
•
•
•
•

Vilka rutiner och kontrollmoment som skall följas upp.
Omfattning på uppföljningen.
Vem som ansvarar för uppföljningen
Till vem uppföljningen skall rapporteras.
När rapportering skall ske.

Som en grund för den interna kontrollen ska en risk- och väsentlighetsanalys
göras.
Kontrollansvarig ansvarar för när i tiden kontrollmomenten skall utföras.
Mottagare av rapporten lämnar inför varje tertialbokslut underlag till ansvarig
ekonom för löpande återrapportering till Äldrenämnden. Slutlig rapportering av
resultatet till Äldrenämnden sker i samband med årsbokslutet 2010.
Äldreförvaltningens föreslår äldrenämnden besluta
att internkontrollplan med kontrollmoment antas för äldreförvaltningens
verksamhet 2009 och 2010.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

28 oktober 2009

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredarna

12

Dnr 2009.274.214 ÄN
PLAN 1065/08

§ 113
Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Västra delen,
Gullberna Park.
Förslag till detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl är utställt för granskning.
Planområdet är beläget i västra och norra delen av Gullberna Park.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av framför allt flerbostadshus.
Delar av dessa kan byta ut mot skola/förskola, vårdlokaler, parkerings- och/eller
kontorshus. En förtätning med bebyggelse föreslås med stöd av gällande
detaljplan för området.
Under samrådstiden framförde äldrenämnden synpunkter angående byggrätter på
norra sidan av Adonisvägen. Byggrätterna i den gällande detaljplanen har
fastställts vid en tid då äldrenämnden inte hade någon verksamhet i de
närliggande husen. Om flerbostadshusen uppförs enligt förslaget kommer de att
bli högre än de särskilda boendena. Detta innebär att balkonger och fönster
riktade mot söder är belägna så att från boendena i flerbostadshusen kommer man
att få insyn i brukarnas lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Detta gäller
speciellt våningar två, tre och fyra som ligger högre än de särskilda boendena.
Enligt planförslaget blir avståndet mellan Lövgrund och flerbostadshuset på norra
sidan mindre än
20 meter, de övriga avståenden blir något längre.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta att vidhålla sina synpunkter om
förslaget till detaljplan för västra och norra delen av Gullberna Park. Huskropparna på norra sidan av Adonisvägen ska placeras så att direkt insyn minskas.
Byggrätten och antalet våningar i de planerade flerbostadshusen ska anpassas till
nuvarande omständigheter och fastställas till maximalt tre bostadsvåningar.
(forts)

28 oktober 2009

13

Dnr 2009.274.214 ÄN
PLAN 1065/08

§ 113 (forts)
Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Västra delen,
Gullberna Park.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att vidhålla sina synpunkter om förslaget till detaljplan för västra och norra delen
av Gullberna Park. Hus-kropparna på norra sidan av Adonisvägen ska placeras så
att direkt insyn minskas. Byggrätten och antalet våningar i de planerade
flerbostadshusen ska anpassas till nuvarande omständigheter och fastställas till
maximalt tre bostadsvåningar.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

28 oktober 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

14

Dnr 2008.439.042

§ 114
Budgetuppföljning per september 2009.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per september månad 2009 uppgår till
+ 0,2 Mkr . (+ 2,6 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för helår uppgår till – 0,3Mkr.
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat

Utfall
92 525
-586 393
-493 868
494 042
174

Avvikelse nettokostnad mot internbudget
Periodisering kommunbidrag

Budget
92 822
-584 825
-492 003
492 003
0

Avvikelse
-297
-1 568
-1 865
2 039
174

-1,8 Mkr (f g månad -3,4 Mkr)
+2,0 Mkr (f g månad +1,9 Mkr)

Antal disponibla bostäder för september månad uppgår till 14,2 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i september uppgår
till 8,7.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning september 2009.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

28 oktober 2009

Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredarna

15

Dnr 2009.414.706

§ 115
Förslag till ändring av avgift för trygghetslarm i ordinärt boende.
Avgiften för trygghetslarm i ordinärt boende är för närvarande 100 kronor/månad.
Avgiften har varit oförändrad under ett större antal år.
Äldreförvaltningen föreslår en höjning av avgiften för trygghetslarm i ordinärt
boende till 150 kronor/månad för år 2010 samt att inriktningen för år 2011 skall
vara att genomföra ytterligare en höjning till 200 kronor/månad.
Antalet personer 65- w år som är beviljade trygghetslarm uppgår f n till ca 1 450.
Av dessa har drygt 500 inga andra biståndsbedömda insatser.
Förslagen till avgiftshöjningar enligt ovan beräknas innebära en intäkt till
äldrenämnden på ca 500 tkr för år 2010 samt ca 1,0 mkr för år 2011.
Avgiftshöjningarna kommer även att omfatta personer under 65 år och därmed
påverka handikappnämndens verksamhet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att fastställa avgift för trygghetslarm i ordinärt boende för år 2010 till 150
kronor/månad.
Härutöver föreslås äldrenämnden för egen del besluta
att inriktningen för år 2011 skall vara att genomföra en ytterligare höjning av
avgiften för trygghetslarm i ordinärt boende till 200 kronor/månad.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag enligt första att-satsen,
samt avslag på förslaget enligt andra att-satsen.
Peter Johansson (S) yrkar avslag på första och andra att-satsen.
Ordföranden ställer proposition på bifall till ordförandens förslag mot
Peter Johanssons (S) avslagsyrkande.
(forts)

28 oktober 2009
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Dnr 2009.414.706

§ 115 (forts)
Förslag till ändring av avgift för trygghetslarm i ordinärt boende.
Votering begärdes.
Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som biträder
ordförandens förslag röstar JA. Den som biträder Peter Johanssons (S)
avslagsyrkande röstar NEJ.
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och
7 NEJ-röster.
JA röstade Ann-Marie Branje, Bengt Lindström, Gunhild Arvö, Veste Brynestam,
Nils Johansson, Erik Gisslén, Marianne Nordin, Kent Lewén.
NEJ röstade Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, Alf Öien, Angela Sandström,
Hampus Engqvist, Kerstin Johansson, Peter Johansson.
Äldrenämnden har således beslutat föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att fastställa avgift för trygghetslarm i ordinärt boende för år 2010 till 150
kronor/månad.
Peter Johansson (S) anmäler reserveration för hela S-gruppen mot beslutet.
Paragrafen anses för omedelbart justerad.
__________________

28 oktober 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.408.730

§ 116
Riktlinjer för bifall till Särskilt boende.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
Äldrenämndens presidie yrkar på återremiss av ärendet.
Äldrenämnden beslutar
att återremittera ärendet.
__________________
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28 oktober 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

18

Dnr 2009.27.739

§ 117
Antal gynnande beslut till särskilt boende september 2009.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret informerar i ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende september redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i september är 31 personer och en
är sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är en (1)
person.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i september 19 kvinnor och
12 män.
Avslag för september är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

28 oktober 2009

§ 118
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret september2009.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-10-14.
Information om avslutat ärende. Arbetsmiljöverket 2009-09-18.
Förhandlingsprotokoll. Dnr 09/33339.
Yttrande över detaljplan för Augrums-Ryd 1:18 m fl, Torskors.
Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län. Dnr 701-5748-2009.
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut 2009-10-07. HSAN
2008/3816:A3.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

19

28 oktober 2009

§ 119
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 80 Beredning av budget 2010 och plan 2011-2012, samt information och
föredragningar av ärenden.
Kommunfullmäktige
§ 171 Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
§ 174 Svar på motion om införande av parboendegarantin.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 09:48. Budgetpropositionen för år 2010.
Protokoll/Minnesanteckningar.
Förtroendenämnden 2009-09-10.
Förtroendenämndens arbetsutskott 2009-10-05.
Kommunala Pensionärsrådets AU 2009-09-10.
___________________

20

28 oktober 2009

21

§ 120
Frågor/Information
Hästö hemtjänst
Per Jonsson, förvaltningschef informerar om den utredning om sju anställda i
hemtjänstgruppen på Hästö.
Lex Sahra anmälan
Ann-Marie Branje (M) undrar ur långt Lex Sahra utredningen har kommit.
Utredningen skall vara klar den 6 november varefter mer information kommer till
äldrenämnden.
Personalfråga
Peter Johansson (S) har frågor angående önskad sysselsättningsgrad.
Susanne Nordin, personalspecialist svarar.
Peter Johansson tackar för svaret.
Palliativ vård
Alf Öien (S) undrar hur organisationen kring den palliativa vården ser ut.
Eva Herbertson, utvecklingschef svarar.
Alf Öien tackar för svaret.
___________________

24 november 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 november 2009.

§ 121

Samverkan äldreförvaltningen och kulturförvaltningen.

§ 122

Anhörigstödjande äldreomsorg.

§ 123

Information om demensprojektet.

§ 124

Uppföljning avtal, Eget val i hemtjänsten.

§ 125

Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården vecka 17 2009.

§ 126

Information om hemsjukvården.

§ 127

Information om nattfasta.

§ 128

Utredning om att flytta administrativa funktioner till Kungsmarken.

§ 129

Antal gynnande beslut till särskilt oktober 2009.

§ 130

Budgetuppföljning per oktober 2009.

§ 131

Delegeringsbeslut.

§ 132

MEDDELANDEN.

§ 133

Frågor/Information.

___________________

1

24 november 2009

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
tisdagen den 24 november 2009, kl 14.00 – 16.10

Beslutande

ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Kent Lewén FP)
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Gunhild Arvö (FP)
Veste Brynestam (C)
Elin Håkansson (KD)
Eva-Lotta Altvall (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Kerstin Johansson (S) kl 14.00 – 16.00 §§ 121-129
Christer Göstasson (S) kl 16.00 – 16.10 § 130-133

Övriga närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Kenneth Matsson (FP)
Christer Göstasson (S) kl 14.00 – 16.00 §§ 121-129
Anita Löfström (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)

tjänstemän

sekreterare

2

förvaltningschef Per Jonsson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
verksamhetschef Carina Thörnqvist
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
projektledare Inger Andersson kl 14.00-14.45 §§ 121-123
undersköterska Susanne Jarny kl 14.00-14.45 §§ 121-123
undersköterska Viktoria Lundström kl 14.00-14.45 §§ 121-123
verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger kl 15.00-15.15 § 124
MAS Ann-Britt Mårtensson
bitr verksamhetschef Boris Svensson
leg dietist Madeleine Ahlgren
bibliotekschef Inger Persson kl 14.00-14.20 § 121
Marie-Louise Bescher

24 november 2009

Utses att justera

Nils Johansson (SD)

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Kent Lewén

Justerare

___________________
Nils Johansson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 121 - 133

2009,

3

24 november 2009

Diariet
Kulturförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.443.701

§ 121
Samverkan äldreförvaltningen och kulturförvaltningen.
Inger Persson, bibliotekschef informerade i ärendet.
Bakgrund till ”Yngre möter äldre” är att
-

Utveckla naturliga träffpunkter
Framtidsprogrammets uttalade vision
Biblioteksplan
Kulturnämndens mål
Kulturförvaltningens intresse för samverkan
Skapa naturliga mötesplatser

Start för ”Yngre möter äldre” beräknas till mars 2010 i f d kommunhuset i Jämjö.
Utvärdering av projektet kommer att ske i mars 2011.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

4

24 november 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.166.730

§ 122
Anhörigstödjande äldreomsorg.
Carina Thörnqvist, verksamhetschef dagliga aktiviteter informerade i ärendet.
Grunden för anhörigkontakterna vilar på vår gemensamma Värdegrund.
En anhörigstödjande, kontakt, medverkan i äldreomsorgen baseras på att:
•
•
•
•
•

Anhöriga respekteras och bemöts som samarbetspartners.
Anhörigas delaktighet uppmuntras och respekteras.
Anhöriga får information och stöd.
Anhöriga och brukare ska kunna fortsätta den relation de har haft innan
äldreomsorgsinsatser har startat.
Äldreomsorgspersonal får stöd av sina chefer med att levandegöra
riktlinjerna i det dagliga arbetet.

Informationens tas till dagens protokoll.
__________________

5

24 november 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.170.700

§ 123
Information om demensprojektet.
Inger Andersson, projektledare inleder information.
Undersköterskorna Viktoria Lundström och Susanne Jarny berättar om sin
pågående utbildning till Silvia-undersköterskor.
Levnadsberättelse
Genom levnadsberättelsen kan personalen lära känna en person och därmed
förstå och bemöta denne på ett professionellt sätt i den dagliga samvaron.
En inspirationsdag är genomförd och en utbildningsdag planeras för samliga
chefer i slutet av mars 2010.

första

En testperiod för två boenden/enheter och en hemtjänstgrupp planeras under
kvartalet 2010.
Mobila demensteam
Två undersköterskor och fyra tidigare instruktörer från kompetensstegen ingår i
projektets arbete. Dessa kommer att arbeta som utbildare under testperioden och
senare under införandet.
Vårdkedjegranskning
Projektledaren granskar ett urval av demenssjuksköterskornas ärenden från år
2008 och 2009.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

6

24 november 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

7

Dnr 2009.51.730

§ 124
Uppföljning avtal, Eget val i hemtjänsten.
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker informerar i ärendet.
Äldreförvaltningen följer och redovisar utvecklingen vad avser antalet brukare
beslutade/beställda timmar per utförare samt brukares omval/byte av utförare per
kvartalsskifte.
Redovisningen utgår från avläsning av det aktuella förhållandet 2009-09-30 samt
förändringar från 2009-01-31 samt 2009-06-30.
En rapport om uppföljning av avtal samt kvalitet inom valfrihetssystemet Eget val
i hemtjänsten överlämnades till äldrenämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

24 november 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2008.364.704

§ 125
Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården vecka 17 2009.
Lena Tvede-Jensen (S) ställer ett antal frågor med anledning av rubricerade
kartläggning.
•
•
•
•
•

Antal vårdtagare med demensdiagnos.
Läkemedelshantering.
Elimination/Inkontinens.
Säkerhet.
Smärta.

Chefen för hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson och medicinskt
ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson svarar på frågorna.
Lena Tvede-Jensen tackar för svaren.
Informationen tas till dagens protokoll
__________________

8

24 november 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.68.770

§ 126
Information om hemsjukvården.
Per Jonsson, förvaltningschef informerar i ärendet.
•
•
•
•
•

Tröskelbegreppet såsom det används på ett flertal håll i landet föreslås
gälla även i Blekinge.
Beräkningsunderlag ska tas fram av landstinget.
Tolkning av begreppet hembesök behöver göras.
Journalhantering ska ske i kommunens system.
Organisation om mottagande av personal pågår för 45-50 personer.

Vid möte den 13 januari 2010 skall ett färdigt underlag presenteras för
kommunernas politiska förtroendemän i länet.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

9

24 november 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.425.739

§ 127
Information om nattfasta.
Madeleine Ahlgren, leg dietist informerar i ärendet.
Nattfastemätning som gjordes i december 2008 blev en kartläggning för hur det
fortsatta arbetet skulle ske.
En nattfastemätning sker den 24 november 2009. Resultatet från denna mätning
kommer att redovisas för äldrenämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

10

24 november 2009

Diariet
Tekniska förvaltningen
Ledningsgruppen
Utredarna

11

Dnr 2009.442.709

§ 128
Utredning om att flytta administrativa funktioner till Kungsmarken.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige har i samband med budgetbeslut för 2009-2011 beslutat om
besparingar genom lokaleffektivisering. I samband med detta har tekniska
förvaltningen, fastighetsavdelningen, gjort en inventering av samtliga externa
hyreskontrakt för att utröna möjligheten att minska extern inhyrning och istället
förlägga dessa verksamheter till kommunala lokaler där så är möjligt.
Inom äldreförvaltningen berörs vad avser Gullberna, delar av hälso- och
sjukvårdsorganisationen, nattpatrull, larmteam, verksamhetsledning för särskilt
boende respektive hemtjänst. Vid Hjulhammar finns verksamheterna
myndighetskontor och enheten för resurs- och kompetensförsörjning som också
ska ingå i fortsatta diskussioner om att flytta till Kungsmarken.
Förutom att en lokalisering till Kungsmarken skulle kunna nedbringa kommunens
samlade kostnader för lokaler ges en möjlighet för äldreförvaltningen att skapa en
i geografin sammanhållen lokalisering för ledningsfunktionerna inom de fyra
strategiska verksamhetsområdena, Dagliga aktiviteter, Hemtjänst, Särskilt boende
samt Enheten för resurs- och kompetensförsörjning. Önskvärt vore i en sådan
utveckling att möjlighet även gavs att skapa ett lokalmässigt sammanhållen
ledning för hela äldreförvaltningen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att hemställa om tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen medverkan att
utreda ovanstående behov och komma med förslag på kontorslösningar som skulle
inrymma de verksamheter som ovan beskrivs.
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

24 november 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

12

Dnr 2009.27.739

§ 129
Antal gynnande beslut till särskilt oktober 2009.
Ewa Carlsson- Sjögren, verksamhetschef och Ann-Charlotte Nedfors,
chef myndighetskontoret informerar i ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende oktober redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i oktober är 32 personer och en är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är en (1) person.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i oktober 20 kvinnor och
12 män.
Avslag för oktober är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

24 november 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

13

Dnr 2008.439.042

§ 130
Budgetuppföljning per oktober 2009.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per oktober månad 2009 uppgår till
+ 0,7 Mkr . (+ 3,1 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för helår uppgår till -0,3 Mkr.
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat

Utfall
103 235
-651 903
-548 667
549 367
700

Avvikelse nettokostnad mot internbudget
Periodisering kommunbidrag

Budget
103 154
-650 629
-547 475
547 475
0

Avvikelse
81
-1 273
-1 192
1 892
700

-1,2 Mkr (f g månad -1,8 Mkr)
+1,9 Mkr (f g månad +2,0 Mkr)

Antal disponibla bostäder för oktober månad uppgår till 15 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i oktober uppgår
till 6.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning oktober 2009.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

24 november 2009

14

§ 131
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober 2009.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-11-09.
Yttrande över detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik.
Missiv från Länsstyrelsen angående stimulansbidrag för att förstärka stödet till
anhöriga som hjälper och vårdar närstående.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

24 november 2009

§ 132
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 198 Delårsrapport per den 31 augusti 2009.
§ 201 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2009.
§ 202 Handlingsplan mot våld i nära relationer.
Kommunstyrelsen
§ 278 Redovisning av inkomna yttrande över SCB:s medborgarundersökning
2008.
§ 287 Anvisningar för uppföljning 2010.
§ 301 Införande av inköpsstopp i Karlskrona kommun.
Protokoll/Minnesanteckningar.
Förtroendenämnden 2009-10-15.
___________________

15

24 november 2009

16

§ 133
Frågor/Information
Hästö hemtjänst
Per Jonsson förvaltningschef informerade om att en förlikning ägt rum i ärendet.
___________________

16 december 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 16 december 2009.

§ 134

Internbudget 2010 samt plan 2011 och 2012.

§ 135

Information om hemsjukvården.

§ 136

Riktlinjer – Särskilt boende.

§ 137

TV-avgift i särskilda boendeformer för service och omvårdnad.

§ 138

Yttrande över förslag till Översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun.

§ 139
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1

16 december 2009

Plats och tid

Militärhemmet, Stortorget 1,
onsdagen den 16 december 2009, kl 14.00 – 16.15

Beslutande

ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Kent Lewén FP)
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Gunhild Arvö (FP)
Veste Brynestam (C)
Elin Håkansson (KD)
Eva-Lotta Altvall (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Hampus Engqvist (S), kl 14.00 – 15.50 § 134
Christer Göstasson (S), kl 15.50-16.15 §§ 135-144
Kerstin Johansson (S)

Övriga närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Barbro Tingsfors-Månsson (M)
Kenneth Matsson (FP)
Christer Göstasson (S), kl 14.00-15.50 § 134
Anita Löfström (S)
Sören Svensson (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)

tjänstemän

sekreterare

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
bitr verksamhetschef Boris Svensson
verksamhetschef Carina Thörnqvist
verksamhetschef Ann-Helen Erwing
verksamhetschef Erling Svensson
medicinskt ansvarig sjuksköterska A-B Mårtensson
socialt ansvarig samordnare Annika Tronje
personalspecialist Susanne Nordin
äldrekonsulent Sirpa Hjelm
Marie-Louise Bescher

2

16 december 2009

Utses att justera

Peter Johansson (S)

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Kent Lewén

Justerare

___________________
Peter Johansson

Paragraf: 134 - 144

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 18 december 2009,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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16 december 2009

Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2009.358.041

§ 134
Internbudget 2010 samt plan 2011 och 2012.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet tillsammans med
äldreförvaltningens ledningsgrupp.
Förvaltningschefen meddelar att protokollet från MBL-förhandling 2009-12-22
nu är justerat av alla.
Arbetet med förslag till äldrenämndens internbudget 2010, samt plan för åren
2011 och 2012, har bedrivits med utgångspunkt i de av kommunfullmäktige
fastställda direktiven för budget och planarbete.
Den verksamhet som äldreförvaltningen lämnar förslag om ryms inom anvisade
ekonomiska ramar. I förhållande till verksamhetsåret 2009 krävs dock att
verksamhetens omfattning under åren 2010 och 2011 minskar.
Äldreförvaltningens förslag till sådana åtgärder återfinns främst inom
verksamhetsområdet särskilt boende. Äldreförvaltningens bedömning är att de
förändringsåtgärder som krävs för att rymma verksamheten inom anvisade ramar
inte kan genomföras som generella åtgärder.
Av kommunfullmäktiges direktiv framgår att nämndens anslag minskats med
2 Mkr från och med 2010, och att resursminskningen ska verkställas inom ”icke
obligatorisk verksamhet”. De förändringar som sammantaget sker inom
äldrenämndens verksamhetsområde täcker in anslagsreduceringen vilket innebär
att inga särskilda beslut om sådana åtgärder behöver tas. Därtill ska läggas det
faktum att den ”bör-uppgift” som tidigare fanns i form av stöd till anhöriga från
och med halvårsskiftet 2009 ändrat karaktär till ”skall-uppgift”. Därmed torde i
princip inga ”icke obligatoriska verksamheter” finnas inom äldreomsorgen.
Äldrenämndens internbudget för 2010 baseras på den lönenivå som gäller i
december 2009. Äldreförvaltningen förutsätter att kompensation erhålls för
kommande löne- och prisutveckling.
(forts)
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16 december 2009
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Dnr 2009.358.041

§ 134 (forts)
Internbudget 2010 samt plan för 2011 och 2012.
Information och förhandling enligt MBL § 19 har lämnats till de fackliga
organisationerna den 3 december 2009 samt enligt MBL § 11 den 7 december
2009.
Information har lämnats till kommunala pensionärsrådets AU den 3 december
2009.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa internbudget 2010 samt plan 2011 och 2012 i enlighet med
äldreförvaltningens förslag, samt
att hos kommunstyrelsen hemställa om utökad investeringsram med 0,9 Mkr för
2010.
Tjänstgörande ordförande Kent Lewén (FP) och 2:e vice ordförande
Peter Johansson (S) lämnar förslag till beslut.
Bilaga 1
1.

att det särskilda boendet Mariehill stängs i samband med att Lövgrund
hösten 2010 återöppnar efter genomförd ombyggnad,

2.

att med omedelbar verkan införa stopp för verkställighet av gynnande beslut
om särskilt boende till Mariehill,

3.

att det särskilda boendet Lövgrund, när det återöppnas, verksamhetsmässigt
inriktas till ett gruppboende med omvårdnadsinriktning för personer med
demenssjukdom,

4.

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att närmare studera konsekvenserna av
en förändring av verksamhetens innehåll vid Benabacken innan slutligt beslut
fattas,
(forts)

16 december 2009
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Dnr 2009.358.041

§ 134 (forts)
Internbudget 2010 samt plan för 2011 och 2012.
5.

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till
reducering av bostäder i särskilt boende vid enheter med varaktigt vakanta
bostäder,

6.

att förslaget enligt föregående att-sats ska motsvara sänkta kostnader med
2,6 Mkr 2010 och 3,5 Mkr för åren därefter,

7.

att budgetera 0,4 Mkr för näradministratör först från och med 2011,

8.

att budgetera 1,5 Mkr för reserv för hemtjänst vid kommunens öar först från
och med 2011,

9.

att hyreskostnaden för bostad i särskilt boende höjs med 1,6 procent från 1
januari 2010.

10. att förklara föregående att-sats för omedelbart justerad,
11. att nämndens reserv för 2010, efter justering för ökade hyresintäkter, ska
uppgå till 2 728 000 Skr vilket är 500 000 Skr mindre än förvaltningens
förslag, samt
12. att i övrigt fastställa internbudget 2010 och plan 2011-2012 enligt
äldreförvaltningens förslag.
Med anledning av ombyggnationen av Lövgrund och ett därmed utökat behov av
inventarier föreslås äldrenämnden dessutom besluta
13. att hos kommunfullmäktige hemställa om ytterligare 0,9 Mkr i
investeringsmedel för 2010.
Ordföranden ställer proposition på sitt och Peter Johanssons gemensamma förslag
och finner att det enhälligt med ja besvarats.
(forts)

16 december 2009
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Dnr 2009.358.041

§ 134 (forts)
Internbudget 2010 samt plan för 2011 och 2012.
Äldrenämnden har således beslutat
1.

att det särskilda boendet Mariehill stängs i samband med att Lövgrund
hösten 2010 återöppnar efter genomförd ombyggnad,

2.

att med omedelbar verkan införa stopp för verkställighet av gynnande beslut
om särskilt boende till Mariehill,

3.

att det särskilda boendet Lövgrund, när det återöppnas, verksamhetsmässigt
inriktas till ett gruppboende med omvårdnadsinriktning för personer med
demenssjukdom,

4. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att närmare studera konsekvenserna av
en
förändring av verksamhetens innehåll vid Benabacken innan
slutligt beslut
fattas,
5. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till
reducering
av bostäder i särskilt
boende vid enheter med varaktigt vakanta bostäder,
6.

att förslaget enligt föregående att-sats ska motsvara sänkta kostnader med
2,6 Mkr 2010 och 3,5 Mkr för åren därefter,

7.

att budgetera 0,4 Mkr för näradministratör först från och med 2011,

8.

att budgetera 1,5 Mkr för reserv för hemtjänst vid kommunens öar först från
och med 2011,

9.

att hyreskostnaden för bostad i särskilt boende höjs med 1,6 procent från
1 januari 2010,

10. att förklara föregående att-sats för omedelbart justerad,
11. att nämndens reserv för 2010, efter justering för ökade hyresintäkter, ska
uppgå till 2 728 000 Skr vilket är 500 000 Skr mindre än förvaltningens
förslag, samt
(forts)

16 december 2009

Dnr 2009.358.041

§ 134 (forts)
Internbudget 2010 samt plan för 2011 och 2012.
12. att i övrigt fastställa internbudget 2010 och plan 2011-2012 enligt
äldreförvaltningens förslag.
Med anledning av ombyggnationen av Lövgrund och ett därmed utökat behov av
inventarier föreslås äldrenämnden dessutom besluta
13. att hos kommunfullmäktige hemställa om ytterligare 0,9 Mkr i
investeringsmedel för 2010.
Att-sats nr 9 är omedelbart justerad.
__________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

9

Dnr 2009.68.770

§ 135
Information om hemsjukvården.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet.
•
•
•
•
•

Ronneby kommun har ställt ett antal frågor för att kunna gå vidare.
Avtalsförslaget har genomgåtts två gånger.
Arbetsgruppen Ekonomi, Information/IT och personal i stort klara inför ett
sista steg.
Arbetsgruppen Kompetens, har planerat en föreläsningsserie hösten -09.
Arbetsgruppen Fastighet, landstinget meddelat att de inte ämnar lämna
över några lokaler.

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

16 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

10

Dnr 2009.408.730

§ 136
Riktlinjer – Särskilt boende.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
I enlighet med uppdrag med anledning av utredning af Klint har en mindre
arbetsgrupp omarbetat tidigare beslutade riktlinjer för beviljande av särskilt
boende.
Uppdraget är att anpassa riktlinjerna för bistånd i särskilt boende till dagens behov
och krav på bistånd. Riktlinjerna omfattar också prioriteringskriterier vid
fördelning av tillgänglig lägenhet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslag till riktlinjer för bistånd särskilt boende.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

16 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna
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Dnr 2009.477.736

§ 137
TV-avgift i särskilda boendeformer för service och omvårdnad.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
Med anledning av lagstiftning som rör TV-avgiften i särskilda boendeformer för
service och omvårdnad för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting tagit
fram en kort information i frågan.
Äldreförvaltningens nuvarande tolkning är att hyresgästerna på särskilt boende
med eget kontrakt skall betala egen TV-avgift. Särskilt boende med eget kontrakt
räknas som bostad.
Sveriges Kommuner och Landstings syn på rättsläget är att då det fortfarande är
något oklart och så länge det saknas en dom från Regeringsrätten kan bl a följande
tolkning och hantering vara rimlig:
Att de personer som erhållit insatsen ”särskilt boende” inte själva skall betala TVavgiften utan att det är det särskilda boendet som betalar en avgift för samtliga
TV-mottagare.
Avdrag från minimibeloppet med motsvarande TV-avgiftsbelopp sker vid
beräkning av avgiftsutrymmet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att följa Sveriges Kommuner och Landstings tolkning av lagstiftningen, samt
att minimibeloppet minskar med motsvarande belopp som TV-avgiften.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

16 december 2009

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredarna

12

Dnr 2009.449.214

§ 138
Yttrande över förslag till Översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun.
Sirpa Hjelm, äldrekonsulent föredrar ärendet.
Förslaget till kommunens översiktsplan är översänt till äldrenämnden för samråd.
samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag för att revidera 2002 års översiktsplan
har speciellt ingått att se över olika alternativ för kustområdet och E22:ans
sträckning, att upprätta en grönstrukturplan, att tillämpa ett genusperspektiv och
att ha en utökad medborgardialog under planprocessens gång.

I

Översiktsplanen tar upp följande mål/inriktning för äldreomsorgen.
•
•
•
•

Vid planering av nya bostadsområden eller förtätning görs detta i samverkan
mellan förvaltningar så att behovet av bostäder för människor med särskilda
behov tillgodoses.
Nybyggda bostäder, utomhusmiljöer och allmänna byggnader ska ha en god
tillgänglighet i alla åldrar, både som fysisk miljö och ur trivsamhets- och
trygghetsaspekter.
Planering och nybyggnation av bostadsbeståndet för äldre ska ske så att de ska
kunna nyttjas av personer med omfattande behov av stöd, omsorg och/eller vård.
Vid planering av nya bostadsområden eller förtätning görs detta så att
efterfrågan av seniorbostäder och trygghetsboende tillgodoses.
Mål för den attraktiva och hälsosamma livsmiljön, grönstrukturen och
kommunikationer presenteras för varje stadsdel/område.
Två viktiga strategier för kommunens fortsatta utveckling är förtätning och
funktionsblandning. De presenteras som metoder för att bibehålla och skapa
attraktiva och intressanta miljöer som samtidigt ger bättre förutsättningar för
gående och cyklister samt större underlag för kollektivtrafik. Dessa strategier ska
kompletteras med att tillgänglighet i det befintliga bostadsbeståndet tas upp som
en kvalitetsfråga.
(forts)

16 december 2009
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Dnr 2009.449.214

§ 138 (forts)
Yttrande över förslag till Översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun.
För övrigt de mål/inriktning som översiktsplanen tar upp angående äldreomsorgen
är viktiga för att utveckla och förstärka hållbar äldreomsorg.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att lämna sina synpunkter på förslag till Karlskrona kommuns Översiktsplan
2030 enligt ovan.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, samt att äldrenämnden
för egen del beslutar
att komplettera ärendet med Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskotts
synpunkter i minnesanteckningar 2009-12-03.
__________________

16 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna
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Dnr 2008.439.042

§ 139
Budgetuppföljning per november 2009.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per november månad 2009 uppgår till
+2,5 Mkr. (+4,3 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för helår uppgår till 0,0 Mkr.
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat

Utfall
115 799
-717 809
-602 010
604 538
2 528

Avvikelse nettokostnad mot internbudget
Periodisering kommunbidrag

Budget
113 487
-716 472
-602 986
602 986
0

Avvikelse
2 312
-1 337
975
1 553
2 528

+1,0 Mkr (f g månad -1,2 Mkr)
+1,5 Mkr (f g månad +1,9 Mkr)

Antal disponibla bostäder för november månad uppgår till 13 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i november uppgår
till fyra.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning november 2009.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

16 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna
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Dnr 2009.27.739

§ 140
Antal gynnande beslut till särskilt boende november 2009.
Ewa Carlsson- Sjögren, verksamhetschef och Ann-Charlotte Nedfors,
chef myndighetskontoret informerar i ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende november redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i november är 41 personer och en
är sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är trepersoner.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i november 23 kvinnor och
18 män.
Avslag för november är två personer.
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

16 december 2009

§ 141
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2009.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-12-02.
Protokoll från Kammarrätten i Jönköping angående Mål nr 3306-09.
Beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 2009-11-20. HSAN
2009/0981:B4.
e) Beslut i individärende från Länsstyrelsen i Blekinge län. Dnr 701-60-09.
f) Beslut i individärende från Länsstyrelsen i Blekinge län. Dnr 701-654-09.
g) Beslut i individärende från Länsstyrelsen i Blekinge län. Dnr 701-657-09.
h) Beslut i individärende från Länsstyrelsen i Blekinge län. Dnr 701-655-09.
i) Beslut i individärende från Länsstyrelsen i Blekinge län. Dnr 701-658-09.
j) Beslut i individärende från Länsstyrelsen i Blekinge län. Dnr 701-1323-09.
k) Yttrande över detaljplan för del av Säby 4:14 m fl, Trummenäs.
l) Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, västra delen, Gullberna Park,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
m) Kommunrevisionens Granskning av äldrenämndens åtgärder för att anpassa
verksamheten till den ekonomiska ramen, daterad 2009-11-06.
n) Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län angående utbetalning av
stimulansbidrag för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar
närstående. Dnr 704-7203-08.
o) Öppet brev till beslutsfattande politiker i Karlskrona, daterat 2009-11-26.
p) Skrivelse från anhöriga till boende på Mariehill daterat 2009-12-07.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 142
MEDDELANDEN
Tekniska nämnden
§ 142 Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 26,
Lövgrund.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 09:71. Egenvård.
Cirkulär 09:73. Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2010.

Protokoll/Minnesanteckningar.
Förtroendenämndens arbetsutskott 2009-11-12.
___________________
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§ 143
Frågor/Information
Inga frågor ställdes.
___________________
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§ 144
Tack och avslutning.
Tjänstgörande ordförande Kent Lewén tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare,
tjänstemän och all personal ute i verksamheten för 2009 och önskar samtliga en
God Jul och ett Gott Nytt År.
Peter Johansson tackar tjänstgörande ordförande för det gångna året och skickar
med en hälsning till ordföranden Jan-Åke Nordin och önskar God Jul och ett
Gott Nytt år.
___________________

