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Plats och tid Samlingssalen, Elineberg, Rödeby 
 torsdagen den 26 april 2001, kl 08.30-10.05 
 
Beslutande ordförande Björn Fries 
 1:e vice ordf Annelie Svensson    
 2:e vice ordf Kent Lewén 
 ledamöter Mats Crambé 
  Kerstin Johansson 
 Owe Petersson 
  Siv Brorsson 
  Siv Holmberg  
  Birgitta Ståhl   
  Inge-Britt Elfner 
  Bengt Lindskog 
  Evy Andreasson 
  Ingela Abramsson 
  Harry Svensson tjg 08.30-10.05 
  Lennart Johannisson tjg 08.30-10.05 
 
Övriga deltagare ersättare Verner Ludvigsson 
  Christer Göstasson 
  Ingegerd Qvist 
  Karl-Erik Olsson 
  Lennart Rydén 
  Jan Spjuth  
   
 tjänstemän Lars-Åke Nordin 
  Lars Larsson 
sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Kent Lewén 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 11 - 21 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Björn Fries 

Justerande  ___________________ 
 Kent Lewén 

 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      maj 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 11 
Ny förvaltningschef 
 
Ordförande Björn Fries hälsar Lars Larsson, som utsetts till ny förvaltningschef 
för äldreförvaltningen fr o m den 20/4, välkommen till äldrenämnden. 
 
Samtidigt passar ordförande Björn Fries på att tacka tf förvaltningschef Lars-Åke 
Nordin för det utomordentliga och förträffliga arbete han utfört med att jobba 
fram ett bra material som kan ligga till grund för budgetarbetet 2001. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 12 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2001-04-04. 
b) detaljplaneprogram för fastigheterna Ingenjörgen 4 m fl (kasernområdet    
     Blåport m m), Karlskrona kommun, Blekinge län. 
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret, mars. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn grupp 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare § 13 
Ks Direktiv för hantering av budget för 2001 
 

Mot bakgrund av omsorgsnämndens bokslut för 2000 (- 16,2 Mkr) och det prog-
nostiserade resultatet (- 27,3 Mkr) för 2001, har en politisk överenskommelse 
mellan samtliga partier träffats, med målet att skapa balans i äldre- och 
handikapp-nämndernas budget för 2001. 
Överenskommelsen innebär en ombudgetering omfattande ett tillskott – flerårs – 
om 11 Mkr, ett tillskott – engångs – om 4 Mkr, samt direktiv till nämnderna att 
genomföra egna åtgärder – besparingar/rationaliseringar – i 2001 års budget om 
12,5 Mkr. Härutöver erhåller handikappnämnden ett tillskott från socialnämndens 
budgetram om 2 Mkr för övertagande av ungdomar med diagnoser som varit 
LVU-omhändertagna. 
Till dess att en slutlig fördelning av budgetmedel har gjorts mellan äldrenämnden 
och handikappnämnden, föreslår förvaltningarna gemensamt att en schablon om 
80/20 används. Denna procentuella fördelning är framtagen utifrån varje nämnds 
andel av f d omsorgsnämndens nettobudget. 
Äldre- och handikappförvaltningarna har upprättat ett förslag på fördelning av  
tillskott, engångsanslag, besparingar och tillskott från socialnämnden. 
 
Björn Fries yrkar att den upprättade fördelningen, 80/20, av föreslaget tillskott 
sker under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om tillskottet. 
 
Äldrenämnden beslutar 
att godkänna föreslagen fördelning av egna åtgärder 2001 – besparingar – med 10 
Mkr för äldrenämnden, 
att godkänna föreslagen fördelning av engångsanslag med 3,2 Mkr för 
äldrenämnden, 
att godkänna föreslagen fördelning av tillskott med 8,8 Mkr för äldrenämnden, 
att godkänna Strategi för att återskapa balans mellan mål och medel för äldre- 
och handikappnämndernas verksamheter under 2001 i de delar som berör 
äldrenämnden,  
att den upprättade fördelningen, 80/20, av föreslaget tillskott sker under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om tillskottet, samt 
 
beslutar äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att avskriva äldrenämndens andel av omsorgsnämndens negativa kapital, 
att framgent bemyndiga äldrenämnden och handikappnämnden gemensamt 
justera befintliga ramar mellan nämnderna tills dess en slutgiltig uppdelning har 
skett, samt  
att förändringarna avrapporteras i samband med budgetuppföljningar. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn grupp 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
Ks 
 

 
 
§ 14 
Budgetuppföljning per den 31 mars 2001 
 
Med anledning av omsorgsnämndens bokslut för 2000 har bl a beslutats att 
omsorgsnämnden skall göra delårsbokslut varje månad tills vidare. 
 
Tidigare har redovisats en analys av årets obalans och en analys av förväntat 
resul-tat under 2001. Prognosen för innevarande år beräknas ge ett underskott med 
27,3 Mkr. 
 
Med anledning av detta befarade resultat pågår ett rekonstruktionsarbete i akt att 
fastställa en strategi för att återfå balans mellan mål och medel för 
omsorgsnämnd-ens verksamhet. 
 
Prognosen kommer att justeras i takt med de beslut som tas inom denna strategi. 
Hittills finns beslut på vissa ökade intäkter samt åtgärder inom förvaltningarnas 
ansvar. 
 
Från 1.4 är omsorgsnämnden delad i en äldrenämnd och en handikappnämnd.  I 
budgetuppföljningarna från april kommer analyser och prognoser att ha delats upp 
mellan nämnderna. Som riktpunkt används att ca 80 % åvilar äldrenämnden och 
ca 20 % handikappnämnden. 
 
Prognosen förutsätter att nämnden ej gör satsningar utöver vad som prioriterats. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat delårsbokslut per 2001-03-31. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn grupp 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 

 
 
 
§ 15 
Uppdrag ang utbildning av äldrenämnden 
 
Lars-Åke Nordin informerar om det förslag till utbildning av äldrenämnden som 
äldreförvaltningen tagit fram. 
 
Det första utbildningstillfället blir en heldag den 23 maj. Under hösten kommer 
ytterligare utbildningstillfällen att läggas ut i samband med äldrenämndens 
sammanträden. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upplägget av utbildningarna, samt 
 
att förvaltningen återkommer med datum på utbildningsdagarna. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn grupp 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 

 
 
 
§ 16 
Information och uppdrag/direktiv om förändrad organisation med anledning 
av nämndsdelning 
 
Lars-Åke Nordin informerar om arbetet som pågår med uppdelning av administra-
tiv personal med anledning av nämndsdelningen. 
 
Äldreförvaltningen kommer för egen del att se över sin organisation när 
uppdelningen är klar. 
 
Parallellt pågår utredningen av en serviceförvaltning i Ruthensparre. Även detta 
kommer att påverka äldreförvaltningens organisation. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 1998.071.739 
Ledn grupp 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
Ks 

 
 
 
§ 17 
Motion ang nytt reglemente för Kommunala pensionärsrådet 
 
SPF har i skrivelse, 1998-06-15, till kommunfullmäktige föreslagit att nytt 
reglemente för Kommunala pensionärsrådet skall utarbetas. Skrivelsen har 
upptagits som motion av Folkpartiet liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. 
 
Ärendet har behandlats i Kommunala pensionärsrådet 1998-09-23 och i omsorgs-
nämndens AU 1998-11-04, samt i omsorgsnämnden 1998-11-18. 
 
Omsorgsnämnden beslutade att återremittera ärendet i avvaktan på överläggningar 
om förslag till normalreglemente för Kommunala pensionärsrådet.  
 
Kommunala pensionärsrådets AU har i skrivelse 2000-02-07 bl a föreslagit att 
nuvarande reglemente kvarstår och äger giltighet innevarande mandatperiod. 
Vidare föreslås att omsorgsnämnden och KPR tillsätter en arbetsgrupp för 
genomgång, bearbetning och förslag till ev förändringar. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna ovanstående yttrande, samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige lämna motionen utan åtgärd. 
. 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn grupp 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 

 
 
 
§ 18 
Förslag på sammanträdestider 2001 
 
Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 
äldrenämnden och äldrenämndens AU för 2001. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden och 
äldrenämndens AU för 2001. 
 
Björn Fries föreslår att äldrenämndens sammanträden i augusti ändras till den 
15/8 respektive 29/8, med anledning av att budgeten kommer att behandlas vid 
dessa sammanträden. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till sammanträdestider för 2001 med ändring av 
tiderna i augusti. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 2001.0075.004 
Ledn grupp 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
Ks § 19 

Besvarande av motion angående Karlskronamoderaternas syn på 
äldreomsorgen inför framtiden 
 
Sigurd R Petersson m fl har i oktober 1997 motionerat till Kommunfullmäktige 
om dess syn på äldreomsorgen i framtiden. Motionen sammanfattas och utmynnar 
i förslag till 18 att-satser. 
 
Innehållet i motionen är i stort ett politiskt partis ställningstagande i äldrefrågor. 
Vid utarbetandet av motionssvaret har fokuserats på faktiska omständigheter och 
ej partipolitiska ställningstaganden. 
 
Allmänt har sedan motionen lämnades in ett flertal förändringar skett som helt 
eller delvis uppfyllt motionärernas önskemål. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett svar på motionen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen skall anses besvarad. 
 
Inge-Britt Elfner yrkar bifall till motionen. 
 
Björn Fries yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag. 
 
Kent Lewén yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden ställer proposition på Inge-Britt Elfners bifallsyrkande till motionen 
mot Björn Fries bifallsyrkande till äldreförvaltningens förslag och finner att 
äldrenämnden beslutat enligt äldreförvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 

 
att motionen skall anses besvarad. 
 
Kent Lewén, Birgitta Ståhl, Inge-Britt Elfner, Evy Andreasson, Ingela 
Abramsson, Harry Svensson, Lennart Johannisson reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
___________________ 
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Diariet 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 20 

 Antal sökande till särskilt boende mars 2001, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i mars 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i mars 96 

personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 45 personer. 

 
 Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som 

väntat över 3 månader.  
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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§ 21 
DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelsen 
§ 33 Bokslut 2000 för Karlskrona kommun. 
§ 41 Personalrekryteringsprognos för Karlskrona kommun 1999-2009. 
§ 53 Svar på revisionsrapport och sammanställning av ändringar i och nytryck   
        av kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 29 Svar på motion Stärk den lokala demokratin – förändra nämndindelningen  
        och stärk fritidspolitikernas roll. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Tidsplan för årets budgetarbete och inledande budgetsammanträde den 10 april. 
Ny jämställdhetslag fr o m 2001-01-01. 
  
Årsredovisningar 
Gamlegård – Årsredovisning 2000. 
Verksamhetsberättelse – Förtroendenämnden Blekinge - 2000. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2001-03-14  Mål nr 1032-00 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Föreläggande 2001-03-29 Mål nr 3289-2000 
   
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 16 maj 2001, kl 14.10-16.20 
 
Beslutande ordförande Annelie Svensson    
 2:e vice ordf Kent Lewén 
 ledamöter Mats Crambé 
  Kerstin Johansson 
 Owe Petersson 
  Siv Brorsson 
  Siv Holmberg 
  Sven-Otto Ullnér  
  Inge-Britt Elfner 
  Claes Wallgren 
  Bengt Lindskog 
  Evy Andreasson 
  Ingela Abrahamsson 
  Verner Ludvigsson tjg 14.10-16.20 
  Harry Svensson tjg 14.10-14.55 
  Lennart Johannisson tjg 14.55-15.55 
  Ann-Sofi Mattsson tjg 15.55-16.20 
Övriga deltagare ersättare Christer Göstasson 
  Karl-Erik Olsson 14.10-16.05 
  Lennart Rydén 14.10-16.15 
  Lennart Johannisson 14.10-14.55 
  Camilla Persson 
  Ann-Sofi Mattsson 14.10-15.55  
 tjänstemän Lars-Åke Nordin 
  Lars Larsson 
  Bengt Nilsson 
  Inger Andersson 
sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Mats Crambé 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 22-30 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Annelie Svensson 

Justerande  ___________________ 
 Mats Crambé 

 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      maj 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 22 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2001-04-18 och 2001-05-02. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret, april. 
 
___________________ 
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§ 23 
Information om pågående larmupphandling 
 
Bengt Nilsson, som tillsammans med Niklas Brissmalm och Eva Herbertsson 
handhar pågående larmupphandling, informerar äldrenämnden om detta arbete. 
 
P g a att upphandlingen ännu ej är slutförd råder fortfarande sekretess.  
 
Upphandlingen måste slutföras under maj månad annars får hela arbetet göras om. 
 
Sven-Otto Ullnér yrkar att äldrenämnden uppdrar åt arbetsutskottet att fatta det 
slutgiltiga beslutet i larmupphandlingen. 
 
Inge-Britt Elfner och Annelie Svensson yrkar bifall till Sven-Otto Ullnérs 
yrkande. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att delegera till  arbetsutskottet att fatta det slutgiltiga beslutet i larmupphand-
lingen. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2001.0072.100 
Ledn grupp 
Ekonomer 
Pers sekr § 24 
Utredare  Yttrande över demokratigruppens slutrapport 
Ks    

Kommunstyrelsen tillsatte i november 1999 en politisk arbetsgrupp med uppgift 
att utveckla nya metoder för medborgarnas inflytande, samt att utveckla 
politikerrollen i Karlskrona kommun. 
 
Demokratigruppen har lämnat slutrapport med totalt 23 förslag till åtgärder för att 
vitalisera den demokratiska processen i Karlskrona kommun. Fem av dessa 
förslag har redan kommunfullmäktige tagit ställning till 2001-02-22. Dessa 
prioriterade delar av rapporten berör främst barn- och ungdomsfrågor. Övriga 
förslag beslutade kommunstyrelsen skicka på en bred remiss med svar senast 
31.5. 
 
Av de förslag som kommunfullmäktige redan tagit ställning till berörs 
äldrenämnd-en genom att uppmanas anordna hearings eller frågestunder i 
väsentliga frågor som berör allmänheten. 
 
Nämnden har redan idag information på hemsidan och denna verksamhet kommer 
att utvecklas. I detta arbete ingår även måldokument och informationsblad. 
 
Äldrenämnden bejakar att dess presidium bör kunna nås via e-postadresser. 
 
Från äldrenämnden betonas allmänt kraven på lättillgänglighet, tydlighet och att 
tekniska lösningar blir komplement och inte ersättningar. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att yttra sig enligt upprättat förslag, samt 
 
beslutar äldrenämnden för egen del 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med presidiet ge förslag på hearing 
angående boendefrågor och ekonomi. 
 
Från pensionärsorganisationerna har inkommit önskemål om att stärka 
Kommunala pensionärsrådets inflytande genom att vara remissinstans i alla 
ärenden som särskilt berör pensionärer, att ha yttrandemöjlighet på 
planeringsstadier i olika ärenden som berör pensionärer, att ta initiativ till 
förbättring av pensionärernas villkor inom alla områden som direkt eller indirekt 
rör pensionärerna. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt 
 
att uppmana demokratigruppen att ta hänsyn till av pensionärsorganisationerna 
lämnade synpunkterna. 
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Diariet   Dnr 2001.0080.770 
Ledn grupp 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
Sv Kommunförb   

 
 
 

§ 25 
Yttrande över utredningsrapport från Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, Samarbete kring medicinskt färdigbehandlade patienter 
 
Äldreförvaltningen har från Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 
erhållit utredningsrapporten på remiss. Remissutgåvan är en tjänstemannaprodukt 
som översänts till kommuner och landsting för synpunkter och kommentarer. 
 
Äldreförvaltningen ställer sig i stort bakom förslagen men är tveksam till förslaget 
om obligatoriskt intagningsmeddelande till kommunen även då ett samtycke 
saknas. Förslaget motsäger dels socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens 
intentioner om att verksamheten skall bygga på respekt för den enskildes integritet 
och självbestämmande dels att kontakter med socialtjänsten bygger på frivillighet. 
 
Förvaltningen vill dessutom härutöver föreslå att det föreslagna begreppet utskriv-
ningsklar istället för medicinskt färdigbehandlad ändras till begreppet hemskriv-
ningsklar. Det senare begreppet utesluter inte fortsatt vård utanför sjukhus. Be-
greppet betonar också likställigheten inför lagen oavsett om den enskilde bor i 
ordinärt eller särskilt boende och ställer t ex krav på att patientens rehabiliterings-
behov är bedömt och inlett. 
 
Meddelande om intagning, samordnad vårdplanering, utskrivning från sjukhuset 
är moment som ingår i OVK, obruten vårdkedja, system för överföring av 
informa-tion mellan Blekingesjukhuset, primärvården och kommunerna i länet. I 
detta system ingår även Aktuell händelse. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat yttrande. 
 
___________________ 
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Diariet 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 26 
Läget angående personalsituationen inom central administration 
 
Lars Larsson informerar att ekonomigruppen saknar ekonomer. Gruppen behöver 
utökas med 1,0 ekonom. I dagsläget är förvaltningen utlovad stöd från kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
En utökning med en ekonomiassistent behövs för att bl a förbereda delningen av 
ekonomi och dagligbokföring för två nämnder. 
 
På personalsidan skall rekryteras 1,0 personalchef med anledning av att en 
personalsekreterare ska börja i annan förvaltning. 
 
MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, som f n är tjänstledig, har sagt upp sig. 
Tjänsten kommer att återrekryteras med t v anställd personal. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
 
 



  2001-05-16               7 

Diariet  Dnr 2000.0276.736 
Ledn grupp 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
Ks 

  
 
 
§ 27 
Rapport Vedebylund II 
 
Lars-Åke Nordin informerar om Vedebylund II. Byggnationen kommer förhopp-
ningsvis att påbörjas innan semestern 2001 och äldreboendet ska vara inflyttnings-
klart till 15/4 2002. 
 
Inom området kommer ytterligare någon fastighet att uppföras enligt ett nytt 
detaljprojekt. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att övrig planering ej får försena byggandet av äldreboendet Vedebylund II. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn grupp  
Ekonomer  
Pers sekr  
Utredare § 28 
Ks Budgetuppföljning per den 30 april 2001 
 
 Tidigare har redovisats en analys av årets obalans och en analys av förväntat 
 resultat under 2001. Prognosen för innevarande år beräknas ge ett underskott med 

27,3 Mkr för det som tidigare var Omsorgsnämndens ansvarsområde. 
 
Med anledning av detta befarade resultat pågår ett rekonstruktionsarbete i akt att 
fastställa en strategi för att återfå balans mellan mål och medel för 
Omsorgsnämnd-ens verksamhet. 
 
Prognosen kommer att justeras i takt med de beslut som tas inom denna strategi. 
Hittills finns beslut på vissa ökade intäkter samt åtgärder inom förvaltningarnas 
ansvar. 
 
Från 1.4 är Omsorgsnämnden delad i en Äldrenämnd och en Handikappnämnd. I 
budgetuppföljningar från april kommer analyser och prognoser att ha delats upp 
mellan nämnderna. Som riktpunkt används att ca 80 % åvilas Äldrenämnden och 
ca 20 % Handikappnämnden. Dessa andelar kommer att justeras i takt med att en 
slutgiltig uppdelning av budgetramarna har skett. 
 
Prognosen förutsätter att nämnden ej gör satsningar utöver vad som prioriterats. 
 
Det uppdelade resultatet för Äldrenämnden ligger på ett underskott om ca 9 Mkr 
efter första tertialet. Föreslagen ombudgetering innebär att fullmäktige förväntas 
anslå ytterligare 15 Mkr till Omsorgsnämndens verksamheter. Därav går prelimi-
närt 12 Mkr till Äldrenämnden. Utifrån denna ombudgetering ligger resultatet för 
Äldrenämnden på ett underskott om 5 Mkr. 
 
Resultatet tyder på att kostnadsutvecklingen från föregående år har hejdats. 
Analyser pågår för att försöka fastställa i hur stor utsträckning helårseffekter kan 
uppnås av beslutade sparåtgärder/effektiviseringar. 
 
Till budgetuppföljningen i juni kommer en prognos att avges baserad på 
delårsbokslut per 31.5. Troligen kommer ytterligare åtgärder, inklusive en 
konsekvensbeskrivning, att behöva föreslås nämnden för att uppnå ett balanserat 
resultat under 2001. Annars finns risk för ett överskridande om 5-10 Mkr. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna upprättat delårsbokslut per 2001-04-30. 
 
___________________ 
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Diariet   
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 29 

 Antal sökande till särskilt boende april 2001, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i april 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i april 94 

personer, inklusive 11 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 54 personer. 

 
 Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som 

väntat över 3 månader.  
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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§ 30 
DELGIVNINGAR 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Underrättelse 2001-04-19 Mål nr 262-01 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2001-03-28 Mål nr 4007-2000 
 
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad Nr 4/01 – mars 2001 
JO-beslut om anhörigplaceringar samt Socialstyrelsens förtydligande av 4-
månadersgränsen i 50 a § SoL. 
 
Pensionärsorganisationernas samverkanskommitté PSK, Karlskrona 
Utökat korttidsboende på Rosengården Högholmen. 
 
Vårdförbundet Blekinge 
Protokoll 2001-04-04 
   
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 tissdagen den 19 juni 2001, kl 14.00-16.35 
Beslutande ordförande Björn Fries 
 1:e vice ordf Annelie Svensson    
 2:e vice ordf Kent Lewén 
 ledamöter Mats Crambé 
  Kerstin Johansson 
 Owe Petersson 
  Siv Brorsson 
  Sven-Otto Ullnér 
  Birgitta Ståhl  
  Inge-Britt Elfner 
  Bengt Lindskog 
  Evy Andreasson 
  Ingela Abrahamsson 
  Verner Ludvigsson tjg 14.00-16.35 
  Harry Svensson tjg 14.00-16.35 
Övriga deltagare ersättare Christer Göstasson 
  Ingegerd Qvist 
  Karl-Erik Olsson  
  Lennart Rydén  
  Lennart Johannisson  
  Camilla Persson 
  Jan Spjuth 
  Ann-Sofi Mattsson   
 tjänstemän Lars Larsson 
  Lars-Åke Nordin 
  Helena Karlsson 
  Helen Roslund          
  Marika Persson   
sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Kerstin Johansson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 31-48 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Björn Fries 

Justerande  ___________________ 
 Kerstin Johansson 

 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      juni 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 31 
Revisionsrapport – Basgranskning, omsorgsnämnden 
 
Revisorerna i Karlskrona kommun har genomfört en granskning av omsorgs-
nämndens förmåga att styra, leda och följa upp olika verksamhetsområden. 
Granskningen har fokus på ett brukarperspektiv. Uppdraget har konkretiserats i en 
projektplan daterad 2000-08-21. Intervjuer och materialinsamling har gjorts av 
Solveig Lind och Eric Rydén som också är kvalitetsansvarig för granskningen. 
 
Bo Löfgren, revisionens ordförande, och Solveig Lind, KPMG, informerar om 
den granskning som gjorts av omsorgsnämndens verksamheter. 
 
Rapporten kommer att översändas till nämndens ledamöter. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 32 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2001-05-16, 2001-05-18 och 2001-06-06. 
b) ansökan om bistånd jml 6 g § SoL i form av utökad avlösning i hemmet. 
c) anmälan enligt Lex Maria. 
d) biståndsbeslut från Myndighetskontoret, maj. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ks   
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr § 33 
Utredare Budgetuppföljning per 31 maj 2001 
 
  Totalt för både äldre- och handikappnämnderna redovisas per 2001-05-31 ett  
  resultat om minus 6,6 Mkr varvid hänsyn tagits till det tilläggsanslag som 

kommun-fullmäktige beslutade om i maj. Det totala resultatet har sedan fördelats 
och äldre-nämndens resultat vid motsvarande tidpunkt är minus 5,6 Mkr vilket är 
en försämring med 600 tkr sedan föregående månad. Det finns en viss osäkerhet i 
fördelningen mellan nämnderna medan totalresultatet bedöms som rättvisande. 
Försiktighetsprincipen har varit starkt vägledande vid framtagandet av delårsbok-
slutet. 
 
Lars Larsson ger exempel på besparingskostnader för att uppnå besparingsmålet 
10 Mkr. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att tillskriva kommunstyrelsen för att begära kompensation för utökad vårdtyngd, 
samt ökad förbrukning av sjukvårdsprodukter under år 2001, 
 
att begära kompensation för prishöjningar för tjänsteköp av vård och 
betalningsansvar för att likställa dessa med lönekompensationen för egen 
regiverksamhet, 
 
att uppdra åt förvaltningen att vidtaga skyndsamma åtgärder för at reducera 
kostnaderna för betalningsansvaret och återrapportera vidtagna åtgärder nästa 
sammanträde, samt 
 
att till äldrenämndens sammanträde i augusti ta fram ytterligare konkreta 
sparförslag motsvarande ca 5 Mkr för att komma i balans år 2001. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett dokument med förslag till åtgärder för att 
komma i balans. Efter mer nogsam analys krävs ytterligare åtgärder om ca 7 Mkr 
istället för de 5 Mkr som tidigare redovisats. 
 
Björn Fries och Kent Lewén yrkar att de två första att-satser i arbetsutskottets 
förslag ersätts med att uppdra åt förvaltningschefen att snarast uppta diskussioner 
med kommunledningsförvaltningens ekonomichef med syfte att hitta en metod att 
kompenseras kontinuerligt för obudgeterade och ofrånkomliga kostnadsökningar 
såsom ökad vårdtyngd, kompensation för prishöjningar för tjänsteköp av vård, 
betalningsansvar och förbrukning av sjukvårdsprodukter. I övrigt bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
    forts. 
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§ 33 forts. 
Budgetuppföljning per 31 maj 2001 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslags 2 första att-satser mot 
Björn Fries och Kent Lewéns ändringsyrkande och finner att äldrenämnden 
beslutat enligt Björn Fries och Kent Lewéns ändringsyrkande. I övrigt bifall till 
arbetsut-skottets förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att snarast uppta diskussioner med kommunled-
ningsförvaltningens ekonomichef med syfte att hitta en metod att kompenseras 
kontinuerligt för obudgeterade och ofrånkomliga kostnadsökningar såsom ökad 
vårdtyngd, kompensation för prishöjningar för tjänsteköp av vård, 
betalningsansvar och förbrukning av sjukvårdsprodukter, 
 
att uppdra åt förvaltningen att vidtaga skyndsamma åtgärder för att reducera 
kostnaderna för betalningsansvaret och återrapportera vidtagna åtgärder vid nästa 
sammanträde,  
 
att till nämndens sammanträde i augusti ta fram ytterligare konkreta sparförslag 
motsvarande ca 7 Mkr för att komma i balans år 2001, samt 
 
att godkänna budgetuppföljningen per 31 maj 2001. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
 
§ 34 
Uppdrag omstrukturering av verksamhet Rosenborgs kök 
 
Äldreförvaltningen har haft i uppdrag att undersöka möjligheterna att inte längre 
bedriva verksamhet vid dagcentralen Restaurang Rosenborg. Förvaltningen har 
tidigare informerat omsorgsnämnden att kontraktet är uppsagt för omförhandling. 
 
Rosenborgs restaurang är en verksamhet som kostar mycket pengar, men inte 
gynnar äldreförvaltningens målgrupp.  
 
Förvaltningen har efter erhållet uppdrag, tillsammans med Tekniska förvaltningen 
och områdeschefen för kostorganisationen, undersökt och närmare utrett 
möjligheterna att lägga ner verksamheten vid Rosenborgs restaurang. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna nedläggning av Rosenborgs restaurang, 
 
att uppdra år förvaltningen att återkomma med förslag på framtida strategi för att 
klara kostförsörjningen inför starten av Vedebylund II, 
 
att uppdraget åt Tekniska förvaltningen att söka alternativa hyresgäster kvarstår, 
samt 
 
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att förhandla fram ett nytt avtal, med 
hyresreduktion,  dock med samma sluttid som nuvarande avtalet. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
 
§ 35 
Rapport ekonomi/budgetarbete 
 
Lars-Åke Nordin informerar om det material som tagits fram beträffande slutgiltig 
uppdelning mellan äldre- och handikappnämnden av omsorgsnämndens tidigare 
budgetramar. Presidierna och förvaltningscheferna ska slutgiltigt komma överens 
innan augusti månads utgång. 
 
Äldrenämnden ledamöter erhåller arbetsmaterial som sommarläsning med utkast 
av förslag till budget för 2002 med plan för 2003 och 2004. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 
 

 
§ 36 
Rutin för avvikelse/tillbudsrapportering av sjukvård/omvårdnad 
 
Rutinerna för avvikelse/tillbudsrapportering har förändrats. 
 
Nya handlingar har tagits fram och ersatt de gamla i förvaltningshandboken. 
 
Äldrenämndens ledamöter har tagit del av nyupprättade handlingar. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna redovisad handläggning. 
 
Bengt Lindskog yrkar ett tillägg på blanketten Lokal avvikelserapportering under 
Anmälan avser en ruta med Övrigt/annat. 
 
Äldrenämnden bifaller Bengt Lindskogs tilläggsyrkande. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med ovanstående 
tillägg. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0006.212 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare § 37 
Samh b förv Ang förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun Karlskrona.se – 

samrådsremiss 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2001-03-06 att förslaget till översiktsplan 
Karlskrona.se skall bli föremål för samråd. 
 
Översiktsplanen syftar till att ge ett underlag för efterföljande beslut om mark- 
och vattenanvändning och avser att klarlägga kommunens utvecklingsstrategi 
under de närmaste tjugo åren. 
 
Det föreliggande samrådsförslaget har genom fokusering på utvecklingsfrågor en 
väsentligt annorlunda inriktning än tidigare plan. Det innebär sammanfattningsvis 
att mycket större vikt läggs vid stadsbygdens planeringsfrågor, samt att planför-
slagets riktlinjer för landsbygden i stor utsträckning utgörs av policy. 
 
Förslaget till översiktsplan är utställd för samråd under tiden 2 april – 30 juni. 
Synpunkter på förslaget skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda 
senast den 30 juni 2001. 
 
Äldrenämnden han ingenting att erinra mot översiktsplanen och ser med tillfreds-
ställelse att viktiga frågor inom äldrenämndens verksamhetsområden har lyfts 
fram. 
 
Äldrenämnden vill dock framhålla att behovet av äldrebostäder är stort i centrala 
Karlskrona. Detta behov kommer att öka ytterligare under översiktsplanens 
planeringshorisont som är 20 år. Efter hand som de stora åldersklasserna från 
1940-talet når höga åldrar kommer behovet av äldrebostäder att öka trots inrikt-
ningen på att i första hand stödja ordinärt boende. Detta måste beaktas i kommun-
ens planering på ett tydligt sätt, eftersom tillgängliga objekt på Trossö och 
intilliggande stadsdelar är begränsade. 
 
Översiktplanen behöver i detta avseende kompletteras i samråd med 
äldrenämnden. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att översiktsplanen behöver kompletteras beträffande behovet av äldrebostäder i 
centrala Karlskrona, samt 
 
att i övrigt godkänna upprättat yttrande. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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Diariet 
Ledn gr 
Omr ch Mellanstaden 
Anhörig 

 
 
 
 
 
§ 38 
Förslag på svar avseende inkommen skrivelse – brister i vård och omsorg 
 
Äldrenämnden har från en anhörig erhållit ett brev ang klagomål på vård och 
omsorg. 
 
Områdeschefen i aktuellt område har upprättat förslag till svar på inkommen 
skrivelse.  
 
Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, har ur medicinsk synpunkt 
upprättat ett svar angående klagomålen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättade svar på inkommen skrivelse. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt 
 
att förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta en missivskrivelse som sänds 
med svaren till den anhörige. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
 

§ 39 
Översyn av äldreförvaltningens organisation och serviceförvaltningen 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2001-03-22 att omsorgsnämnden upphör fr o m  
1 april –01 och att en äldrenämnd och en handikappnämnd inrättas och övertar 
ansvaret från samma datum. Under varje nämnd skall en förvaltning med förvalt-
ningschef inrättas. I projektplanen för ny nämndsorganisation och 
förvaltningsorga-nisation betonas att projektet skall bedrivas med stort deltagande 
från berörd personal, att personalorganisationerna skall beredas möjlighet att 
ingå i olika arbetsgrupper, att information till personal skall lämnas fortlöpande 
muntligt och skriftligt. 
 
Berörd förvaltningschef är ansvarig för bildandet av ny förvaltning. Arbetet med 
förvaltningarnas organisation skall vara avslutat 2001-09-28. 
 
Nuvarande organisation bygger på förändringar av omsorgsförvaltningens organi-
sation som beslutades 1997-12-16. Därefter har gjorts vissa organisatoriska för-
ändringar våren 2000 med anledning av genomförd utvärdering. 
 
Förvaltningschefen har tagit fram ett dokument där direktiv lämnas för översynen, 
samt tids- och aktivitetsplan. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättade direktiv för översyn av äldreförvaltningens organisation. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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§ 40 
Redovisning av anhörigstödsprojektet 
 
Marika Persson, projektledare för anhörigstödsprojektet, presenterar det arbete 
som genomförts under projekttiden. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0070.776 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
§ 41 
Förslag till revidering och komplettering av policy för anhörigstöd 
 
I enlighet med den nationella handlingsplanen för äldreomsorgen har regeringen  
bl a beslutat om utvecklandet av stödet till anhöriga. 
 
Totalt har Karlskrona kommun fått 712 tkr per år under 1999-2001. Pengarna har 
fördelats efter antalet invånare 65 år och äldre. 
 
Inom anhörigstödsprojektet har bl a genomförts en enkätundersökning till anhö-
riga. Erfarenheten av denna samt synpunkter från verksamheten ligger till grund 
för upprättat förslag till förändringar och förtydligande av befintlig policy. 
 
När det gäller handlingsplanen finns det flera andra projekt som ligger parallellt 
med anhörigstödsprojektet. Dessa projekt redovisas dock för att få ett helhetsper-
spektiv för de anhöriga. 
 
Huvudsakliga förändringar: 
- att ytterligare behov av samarbete med anhöriga och frivilliga organisationer    
      skapas 
- att avgiftsfri avlösarservice genomförs 
- att platsantalet för avlastning/växelvård för anhöriga fastställs och utökas 
- att plan för föreläsningsserie för år 2002 utarbetas 
- att arbetsplatsbesök och medarbetarsamtal genomförs för anställda anhörig- 
      vårdare 
- att sammanställning av frivilligorganisationer upprättas 
- att plan för korttidsboende som avlastning för anhöriga utarbetas och pröva 
om  
      projektmedel kan sökas. 
 
Nuvarande policy för anhörigstöd har reviderats och nyupprättad handlingsplan 
föreslås gälla. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagen kompletterad policy för anhörigstöd samt fastställande av 
föreslagen handlingsplan för anhörigstöd i Karlskrona kommun, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att till augustisammanträdet inkomma med ett samlat 
förslag som innefattar en ev fortsättning av projektet. 
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Diariet  Dnr 2001.0070.776 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare § 42 

Förslag till regler och riktlinjer för avgiftsfri avlösarservice 
 
Många äldre och närstående vårdas av sina anhöriga och närstående. Utan dessa 
insatser skulle samhället inte klara av vården och omsorgen av de äldre, långvarigt 
sjuka eller funktionshindrade. Riksdagen har därför avsatt 100 Mkr årligen under 
tre år (1999-2001) för att landets kommuner i samverkan med anhöriga och fri-
villigorganisationer, skall utveckla stödet till familjer och andra närstående som 
vårdar. Karlskrona kommun erhåller 712 tkr för varje år. 
 
Målsättningen med medlen ska vara att stödja och underlätta samt på olika sätt 
bidra till en ökad livskvalitet för familjer och andra närstående till äldre, 
funktions-hindrade eller långvarigt sjuka. Detta ska ske med ett långsiktigt arbete 
med att utveckla stödformer för anhörigvårdare i lokalsamhället. 
 
För att anhöriga ytterligare ska känna att kommunen uppskattar det arbete som de 
utför föreslås att avlösarservice blir avgiftsfri upp till max 18 timmar per månad. 
 
Att avgiftsfri avlösning i hemmet kan erbjudas anhöriga, maka/make/barn eller 
annan närstående som dygnet runt vårdar anhörig och som bor i Karlskrona 
kommun. Anhörigvårdaren och den vårdande ska bo tillsammans. Omsorgs-/ 
omvårdnadsinsatserna ska vara av både omfattande karaktär och ha lång 
varaktighet. 
 
Anhörigvårdaren som beviljas avlösning har rätt till max 18 timmar per månad. 
De timmar som inte utnyttjas en månad kan inte sparas. 
 
Rätt till avgiftsfri avlösning gäller både dag- och kvällstid under hela veckan. För 
att praktiskt kunna lösa avlösarfrågan skall behovet anmälas till hemtjänsten i god 
tid och helst en vecka före det planerade tillfället. 
 
Beslut om rätt till avgiftsfri avlösning fattas av kommunens handläggare enligt 
Socialtjänstlagen § 6 f. För verkställighet av handläggarens beslut svarar 
respektive hemtjänstområde. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att på försök införa avgiftsfri avlösning för anhörigvårdare att gälla under 18 
månader och utvärderas efter 12 månader från och med 1 juli 2001 enligt 
upprättade riktlinjer, samt 
 
att av beviljade stimulansmedel från Socialstyrelsen avsätta 250 tkr för att 
användas till genomförandet av avgiftsfri avlösning. 
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Diariet 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
 

§ 43 
Fastställande av hyror vid Ekliden efter ombyggnation 
 
Bostadstillägget för pensionärer (BTP) höjdes fr o m 1.1.2001 till att ersätta upp 
till 90 % av hela bostadskostnaden till max 4 500 kronor per månad. 
 
I omsorgsnämndens förslag till budget för 2001 föreslogs att den maximala hyran 
inom särskilt boende därmed kunde höjas från 4 000 kronor per månad till 4 500 
kronor per månad. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2000-11-29—30 enligt detta förslag, samt 
delegerade den individuella hyressättningen till omsorgsnämnden. 
 
Inför ombyggnationen av Ekliden har informerats och planerats för en hyra om  
4 500 kronor per månad. 
 
En av lägenheterna per våningsplan avviker dock i storlek och antal rum varför 
denna lägenhet bör åsättas en lägre hyra. Detta följer tidigare princip att 
nivåindela hyrorna i vissa objekt där lägenheterna varierar i storlek. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fastställa hyror vid Ekliden efter ombyggnation till 4 500 resp 4 300 kronor 
per månad. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
 

§ 44 
Information om Äldreförvaltningens och Handikappförvaltningens IT-plan 
för 2001 
 
En IT-plan har upprättats för 2001 avseende Äldreförvaltningen och Handikapp- 
förvaltningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0078.214 
Samhällsb förv 
M-BF 

 
 
 
 
 
 

§ 45 
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Gälbgjutaren 8 m fl (ny 
tillfartsväg) 
 
Detaljplanen är översänd för samråd med enkelt planförfarande. Yttrandet skall 
vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 2 juli 2001. 
 
Kommunfullmäktige har i samband med att AB Karlskronahem begärde investe-
ringstillstånd för ombyggnad av Eklidens servicehus beslutat uppdra år miljö- och 
byggnadsnämnden att påbörja ändring av detaljplan för väg och tillfart till fastig-
heten Gälbgjutaren 8, Ekliden. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny gemensam tillfart till Ekliden, 
Roslunden och Arla från Lyckebyvägen. Idag angörs Ekliden från Ronnebyvägen 
via byggnadens baksida som utnyttjas för varuinlastning m m. Den nya tillfarts-
vägen från Lyckebyvägen möjliggör angöring och gästparkering i anslutning till 
Eklidens huvudentré mot söder. 
 
Tillfartsvägen utformas så att Mariedals stadsfarm med tillhörande uthus och 
vägallé kan bevaras. Vägen föreslås byggas under hösten 2001 och kan då 
samordnas med planerad fjärrvärmeutbyggnad för området. 
 
Äldrenämnden ställer sig helt bakom förslaget. Ändringen av vägen är en del i 
pågående omformning av Ekliden. Det är också viktigt betona att ändringen av 
vägen möjliggör bilfritt strövområde för de boende mellan fastigheten och den 
nya gästparkeringen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat yttrande. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0076.214 
Samhällsb förv 
M-BF 

 
 
 
 
 
 

§ 46 
Yttrande över förslag till detaljplan för del av södra Saltö, del av fastigheten 
Gäddan 3 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
 
Detaljplanen hålles utställd för granskning fr o m den 5 juni t o m den 4 juli 2001. 
Yttrande skall vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 4 juli 
2001. 
 
Planområdet avser del av industriområde på södra Saltö. Detaljplanen syftar till att 
medge en flexibel användning av området för olika verksamheter och innebär en 
anpassning till den utveckling som ägt rum det senaste decenniet. Planförslaget 
medger handel, industri och kontor. 
 
Äldrenämnden har inget att erinra mot rubricerat planförslag. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat yttrande. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 47 
 Antal sökande till särskilt boende maj 2001, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i maj 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i maj 101 

personer, inklusive 11 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 56 personer. 

 
 Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som 

väntat över 3 månader.  
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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§ 48 
DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelsen 
§ 77 Karlskrona – Den internationella kommunen, handlingsplan för det  
        internationella arbetet – samt Svar till kommunrevisionen om granskning  
        avseende kommunens EU-projekt. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Remissbehandling av förslag till säkershetspolicy för Karlskrona kommun. 
Anvisningar för det praktiska arbetet med BUDGET 2002 och PLANER 2003-
2004. 
 
Revisionen 
Revisionsberättelse för år 2000.  
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Hemställan om yttrande över anmälan. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2001-05-08   Mål nr 30-01 
Kallelse 2001-05-22 Mål nr 262-01 
  
Kammarrätten i Jönköping 
Underrättelse 2001-05-04 Mål nr 4007-2000 
 
Svenska kommunförbundet – Landstingsförbundet 
Informationsbroschyr om studier och arbete inom vård och omsorg. 
Cirkulationsförteckning 2001. 
Cirkulär 2001:46 Personal- och kompetensförsörjningsprojektet. 
 
Blekinge FoU-nytt. 
 
Brev 
Brev från anhörig beträffande avgift/hyra. 
Ang anhörigstöd. 
Ang anhörigstöd. 
 
Protokoll 
Kommunala pensionärsrådet 2001-05-21. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2001-04-24. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2001-05-08 
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Plats och tid Villa Oscar, Gräsvik 
 onsdagen den 29 augusti 2001, kl 14.00-14.50 
Beslutande ordförande Björn Fries 
 1:e vice ordf Annelie Svensson    
 2:e vice ordf Kent Lewén 
 ledamöter Mats Crambé 
  Kerstin Johansson 
 Owe Petersson 
  Siv Brorsson 
  Sven-Otto Ullnér 
  Birgitta Ståhl  
  Inge-Britt Elfner 
  Claes Wallgren 
  Bengt Lindskog 
  Evy Andreasson 
  Ingela Abrahamsson 
  Christer Göstasson tjg 14.00-14.50 
 
Övriga deltagare ersättare Ingegerd Qvist 
  Karl-Erik Olsson  
  Lennart Rydén 
  Harry Svensson 14.15-14.50  
  Lennart Johannisson  
  Camilla Persson 
  Jan Spjuth 
     
 tjänstemän Lars Larsson 
  Lars-Åke Nordin 
sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Owe Petersson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 49-61 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Björn Fries 

Justerande  ___________________ 
 Owe Petersson 

 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      september 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 49 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2001-08-17. 
b) yttrande över förslag till detaljplan för del av Verstorp 2:14 m fl,  
   Karlskrona kommun, Blekinge län. 
c) yttrande över förslag till detaljplan för del av Vedeby 8:7 i Lyckeby,  
   Karlskrona kommun, Blekinge län. 
d) svar på brev från anhörig. 
e) svar på brev från Pensionärsorganisationernas samverkanskommitté PSK.  
f) biståndsbeslut från Myndighetskontoret, juni och juli. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0102.042 
Ks   
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 
 
 
  § 50 
  Budgetuppföljning per 31 juli 2001 

 
Totalt för både äldre- och handikappnämnderna redovisas per 2001-07-31 ett 
resultat om minus 1,8 Mkr varvid hänsyn tagits till det tilläggsanslag som 
kommun-fullmäktige beslutade om i maj. Det totala resultatet har sedan fördelats 
och äldrenämndens resultat vid motsvarande tidpunkt är minus 2,0 Mkr. Det finns 
en viss osäkerhet i fördelningen mellan nämnderna medan totalresultatet bedöms 
som rättvisande. Försiktighetsprincipen har varit starkt vägledande vid 
framtagande av delårsbokslutet. 
 
För närvarande försöker förvaltningen klara både den ekonomiska obalansen och 
tillkommande vårdbehov, som det inte finns medel för, genom besparingar. 
Antingen måste ytterligare sparprogram tas fram alternativt ytterligare medel 
skjutas till. För att klara besparingar om ytterligare 9 Mkr måste åtgärder tas till 
som huvudsakligen försämrar vårdens kvalitet för de äldre och arbetsvillkoren för 
personalen, vilket motverkar påbörjade program för att säkerställa god kvalitet 
och framtida bemanning/rekrytering. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fullfölja genomförandet av tidigare beslutade sparåtgärder, 
 
att avvakta med beslut om ytterligare sparåtgärder med kvalitetssänkande 
konsekvenser tills behandlingen av delårsbokslutet för augusti, samt 
 
att till äldrenämndens septembersammanträde arbeta fram åtgärder motsvarande 9 
Mkr och konsekvensbeskriva dessa.  
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.   
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0065.041 
Ks  § 51 
Ledn gr Förslag till budget för 2002 med plan för 2003 och 2004 
Ekonomer  
Pers sekr Arbetsutskottets ledamöter har fått en ingående genomgång av föreliggande 

förslag 
Utredare till budget 2002 med plan för 2003 och 2004. 

 
Förslaget till budget 2002 är skrivet utifrån att äldrenämnden är i ekonomisk 
balans inför 2002. Om så inte är fallet måste samtliga satsningar skjutas framåt 
och startas först efter det konstaterats att det finns ekonomiskt utrymme för nya 
satsningar. 
 
Björn Fries yrkar bifall till förvaltningens förslag till budget 2002 och plan 2003-
2004. 
 
Kent Lewén ger en eloge för budgetmaterialet, vilket är bra presenterat och 
lättläst.  
 
Kent Lewén presenterar den borgerliga gruppens budgetförslag om 18 att-satser. 
     Bilaga 1 
 
Björn Fries föreslår en ändring av 1:a att-satsen till att förvaltningen uppdras att 
enligt kommunfullmäktiges beslut ta fram förslag till plan för konkurrensut-
sättning inom äldreomsorgen. 
 
Björn Fries yrkar i den borgerliga gruppens förslag bifall till att-satserna 2, 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 15, 16, 17, avslag på att-satserna 4, 5, 11, 12, 13, 14. 
 
Kent Lewén yrkar bifall till Björn Fries förslag till ändring av 1:a att-satsen och 
tar tillbaka den borgerliga gruppens förslag på 1:a att-satsen. 
 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om förvaltningens förslag, 
Björn Fries förslag till ändring av 1:a att-satsen, samt att-satserna 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 16, 17. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 4:e att-sats mot Björn 
Fries avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Björn Fries 
avslagsyrkande. 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 5:e att-sats mot Björn 
Fries avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Björn Fries 
avslagsyrkande. 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 11:e att-sats mot 
Björn Fries avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Björn 
Fries avslagsyrkande. 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 12:e att-sats mot 
Björn Fries avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Björn 
Fries avslagsyrkande. forts. 
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§ 51 (forts) 
Förslag till budget för 2002 med plan för 2003 och 2004 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 13:e att-sats mot 
Björn Fries avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Björn 
Fries avslagsyrkande. 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 14:e att-sats mot 
Björn Fries avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Björn 
Fries avslagsyrkande. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att förvaltningen uppdras att enligt kommunfullmäktiges beslut ta fram förslag till 
plan för konkurrensutsättning inom äldreomsorgen, 
 
att uppdra åt förvaltningen att lägga fram förslag på vilka verksamheter som inte 
skall vara föremål för konkurrensutsättning, 
 
att de resurser som frigörs via konkurrensutsättning skall tillföras äldrenämnden 
för att säkerställa ökade behov, 
 
att i samband med nybyggnationer låta pröva möjligheten att inrätta en hospice/ 
palliativ verksamhet, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att utreda möjligheten att öka antalet platser vid 
korttidsboendet Rosengården inom ramen för detta budgetförslag, samt därvid 
söka lösningar för eventuellt ökat vårdbehov under sommarmånaderna, 
 
att uppdra år förvaltningen att uppta förhandlingar med ideella organisationer 
eller enskilda personer om alternativ drift av dagcentraler, 
 
att omgående genomföra de förslag till brukarinflytande och kvalitetsuppföljning 
som den parlamentariska utredningsgruppen föreslagit, vilket ligger helt i linje 
med yrkanden under tidigare år, 
 
att uppdra åt förvaltningen att föreslå hur en ökad decentralisering av hemtjänst-
lokalerna kan ske i syfte att minska förflyttningstiderna, 
 
att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av hur vi skall utveckla 
källsorteringen och miljöarbetet inom äldrenämndens verksamheter, 
 
att avgifterna för trygghetslarm hålls på sådan nivå, att den enskilde inte p g a 
ekonomin prioriterar bort denna form av trygghet, samt 
 
att i övrigt godkänna förvaltningens budgetförslag. 
 
Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Birgitta Ståhl, Inge-Britt Elfner, Claes Wallgren, 
Evy Andreasson, Ingela Abrahamsson reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare  

 
 
 
 
§ 52 
Äskande om justering av kommunbidraget till Blekingetrafiken avseende 
resurser för handläggning av färdtjänstärenden 
 
I de ekonomiska medel som överfördes till Blekingetrafiken i samband med att 
ansvaret för färdtjänsten togs över ingick medel för 2,0 färdtjänsthandläggare med 
kringkostnader. 
 
Sedan ansvaret gick över har Blekingetrafiken tjänsteköpt dessa resurser från 
Karlskrona kommun. Från 1.7 har Blekingetrafiken egen personal anställd för 
samtliga kommuner i länet. 
 
Blekingetrafiken kommer totalt att ha 4,0 handläggare i länet. 40 % av denna 
resurs är 1,6 handläggare och detta speglar väl de uppgifter som faktiskt förts 
över. 
 
Medel för 0,4 biståndshandläggare med kringkostnader önskas överföras till 
äldreförvaltningen för att kunna återställa det faktiska behovet hos denna grupp. 
Genom att tjänsteköpet upphört har även kravet på att arbetsuppgiften hörande i 
samband med tillståndsgivning återgått till biståndshandläggarna. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att medel för 0,4 biståndshandläggare med kringkostnader återförs till 
äldreförvaltningen, samt 
 
att kostnaderna finansieras av beräknad återbetalning från Blekingetrafiken. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0070.776 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 

§ 53 
Förlängning av anhörigstödsprojektet 
 
Vid nämndens sammanträde 2001-06-19 redogjorde projektledaren för vad som 
hänt och gjorts inom projektet. 
 
Karlskrona kommun har fått 712 tkr per år under 1999-2001. Omsorgsnämnden 
har tidigare beslutat att projektledare skall finnas under två av de tre åren som 
bidrag utgår. Anställningen för nuvarande projektledare går ut 2001-08-31. 
 
P g a pågående organisationsöversyn kan man ej, i dagsläget, anvisa hur och till 
vem de arbetsuppgifter som långsiktigt skall implementeras i förvaltningens 
löpande arbete. Vår projektledare har dessutom ett samordningsansvar för 
projektet i länet. I förslag till budget för 2002 finns angivet hur en långsiktig 
fortsättning kan utformas. 
 
Med anledning av ovanstående bör projektet förlängas t o m januari 2002. 
Kostnaderna finansieras helt av de särskilda statsbidragen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att projektet inklusive projektledare förlängs t o m 2002-01-31. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  ÄN Dnr 2001.0069.160 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
Samhällsb förv 

 
 
 

§ 54 
Yttrande över förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun 
 
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat att yttrande skall begäras in från 
nämnder och bolag över förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun. 
Yttrande skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2001-08-31. 
 
Föreliggande förslag till säkerhetspolicy är formulerat som ett övergripande 
dokument för kommunens säkerhetsarbete som skall vara varaktigt och 
långsiktigt. Policyn kompletteras med riktlinjer i form av regler och föreskrifter 
som förändras och justeras efter förändrade förutsättningar och vunna 
erfarenheter. 
 
Policyn skall vara vägledande för arbetet med skydd för den egna verksamheten, 
skydd av allmänhet och företag, samt skydd under kriser och krig. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att föreslagen säkerhetspolicy väl kan ligga till grund för det fortsatta arbetet med 
riktlinjer, anvisningar och instruktioner. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 



  2001-08-29               9 

Diariet  ÄN Dnr 2001.0152.027 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 
 

§ 55 
Förslag till ramprogram för utbildning Äldrenämnden hösten 2001 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett förslag till utbildningstillfällen och 
ramprogram. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslaget. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2001.158.739 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
PSK 

 
 
 

§ 56 
Svar på brev från Pensionärsorganisationernas samverkanskommitté, PSK, 
ang Legitimation för hemtjänsten 
 
Äldreförvaltningen har upprättat en skrivelse med anledning av rubr brev. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad skrivelse till PSK. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0167.702 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
Lyckeby Gille 

 
 
 

§ 57 
Förslag till svar på Lyckeby Gilles skrivelse ang nedläggning av Rosenborgs 
restaurang 
 
Äldreförvaltningen har upprättat en skrivelse med anledning av rubr brev. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad skrivelse till Lyckeby Gille. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 58 
 Antal sökande till särskilt boende juni och juli 2001, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i juni och juli 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i 

juni 106 personer och i juli 124 personer, inklusive 10 respektive 14 sökande från 
annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är 56 personer i både juni och 
juli. 

 
 Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som 

väntat över 3 månader.  
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 
 

§ 59 
Politisk representation i projekt Senior Living 2000 
 
Projektgruppen önskar en representant från Äldrenämnden. 
 
Äldrenämndens AU förslår äldrenämnden besluta 
 
att utse Björn Fries som äldrenämndens representant i projekt Senior Living 2000 
med 1:e resp 2:e vice ordförande som ersättare. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
 



  2001-08-29               14 

Diariet 
Lst 

 
 
 
 
 
 
 
§ 60 
Yttrande till Länsstyrelsen 
 
Äldreförvaltningen har upprättat en rapport ang klagomål och tillsynsärende. 
 
 Bilaga 2 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad rapport, samt 
 
att överlämna den till länsstyrelsen. 
 
___________________ 
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§ 61 
DELGIVNINGAR 
Kommunfullmäktige 
§  76 Årsredovisning för Karlskrona kommun 2000. 
§  77 Revisionsberättelse för 2000 samt beslut om ansvarsfrihet för kommun- 
         styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
§  78 Karlskrona – Den internationella kommunen, handlingsplan för det  
         internationella arbetet – samt Svar till kommunrevisionen om gransk- 
         ning avseende kommunens EU-projekt. 
§  81 Karlskrona kommuns IT-vision. 
§  84 Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2001. 
§  85 Direktiv för budget år 2002 och planer 2003-2004. 
§ 100 Hem PC-paket – ett datorerbjudande för att vidga datakunskaperna. 
§ 101 Avgiftspolicy för kopior, bevis och registerutdrag m m. 
§ 102 Delårsbokslut den 30 april 2001 – Karlskrona kommun och kommun- 
          koncern. 
§ 105 Svar på motion om nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet. 
§ 107 Svar på motion om inrättande av kommunal garanti. 
§ 109 Svar på motion om Karlskronamoderaternas syn på äldreomsorgen  
          inför framtiden. 
Kommunledningsförvaltningen 
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2001-2010. 
Jämställdhetskommittén 
§   9 Information från nätverksledarna. 
§ 10 Förslag till beslut utifrån yttranden över rapporten Åsikter och tankar om  
        framtiden. 
Revisionen 
Basgranskning av förutvarande omsorgsnämnden.  
Länsstyrelsen Blekinge län 
Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och funktionshindrade 
i Blekinge län. 
Länsrätten i Blekinge län 
Beslut 2001-07-03   Dnr 62-3841-01 
Beslut 2001-07-03   Dnr 62-4608-00 
Beslut 2001-08-01 Dnr 502-3213-01 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2001-06-08  Mål nr 3289-2000 
Svenska kommunförbundet  
Äldreboende – ansvar och möjligheter. 
Cirkulär 2001:51 Budgetförutsättningar 2002-2004. 
Cirkulär 2001:70 Ny socialtjänstlag m m. 
Cirkulär 2001:85 Lagrådsremiss om förslag till avgifter inom äldre- och 
handikappomsorg. 
Cirkulär 2001:86 Särskilt boende för finska krigsinvalider. 
Blekinge FoU-enhet 
Protokoll fört vid sammanträde 2001-06-15. 
Protokoll 
Förtroendenämnden i Blekinge 2001-06-18.   
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Plats och tid Sessionsrummet, Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 19 augusti 2001, kl 14.00-14.45 
 
Beslutande ordförande Björn Fries 
 1:e vice ordf Annelie Svensson    
 2:e vice ordf Kent Lewén 
 ledamöter Mats Crambé 
 Owe Petersson 
  Siv Brorsson 
  Siv Holmberg 
  Sven-Otto Ullnér 
  Inge-Britt Elfner 
  Claes Wallgren 
  Bengt Lindskog 
  Evy Andreasson 
  Ingela Abrahamsson 
  Christer Göstasson tjg 14.00-14.45 
 Lennart Johannisson tjg 14.00-14.45 
 
Övriga deltagare ersättare Ingegerd Qvist 
  Karl-Erik Olsson  
  Inge Elmström 
  Camilla Persson 
       
 tjänstemän Lars Larsson 
  Eva Herbertsson 
  Ewa Bellwaldius 
sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Siv Brorsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 62-76 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Björn Fries 

Justerande  ___________________ 
 Siv Brorsson 

 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      september 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 62 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2001-09-05. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0102.042 
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 

 
 
 

§ 63 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2001. 
 
Lars Larsson redogör för utsänt material. Prognos om minus ca 9 Mkr kvarstår. 
Särskilt redovisades vidtagna åtgärder. 
 
Kent Lewén pekar särskilt på de områden som försämrats ekonomiskt sedan 
föregående år, nämligen betalningsansvaret och sjuklönerna.  
 
Annelie Svensson och Sven-Otto Ullnér yttrar sig i ärendet. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fullfölja genomförandet av tidigare beslutade sparåtgärder, 
 
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att ta fram och 
konsekvensbeskriva ytterligare åtgärder för att balansera ekonomin, samt 
 
att godkänna delårsbokslutet för 2001-08-31. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
__________________ 
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Diariet Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 
 
 
 

§ 64 
Åtgärder för balansering av budget 2001. 
 
Ordföranden informerar att Kommunstyrelsens ordförande, i samband med 
budgetberedningen, gett Ekonomi- och finanschefen tillsammans med 
förvaltnings-chefen i uppdrag att skriva fram ett förslag, direkt till 
Kommunstyrelsen, till ombudgetering för 2001. 
 
Härutöver gavs i uppdrag att förtydliga konsekvenserna för 2002 att tillföras 
budgetberedningen. 
 
Kent Lewén biträder hanteringen och pekar samtidigt på vikten av att det är klart 
med ansvar m m. 
 
Sven-Otto Ullnér anser att det är bra att det medvetandegjorts att äldrenämnden är 
underbudgeterad. 
 
Noteras att härigenom tar kommunstyrelsen över ansvaret för att balansering äger 
rum med anledning av det befarade underskott som redovisas i delårsbokslutet per 
31 augusti 2001. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att med godkännande ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 

 
 
 
 
§ 65 
Förslag till riktlinjer/policy och rutiner för klagomåls/synpunktshantering – 
Äldrenämndens verksamheter 
 
Klagomål/synpunkter från den enskilde och/eller dennes närstående är en viktig 
informationskälla för att åtgärda brister för den enskilde, samt att identifiera 
områden som behöver förbättras. 
 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom omsorgerna om 
äldre- och funktionshindrade (SOSFS 1998:8) bör en del av kvalitetssystemet 
innehålla rutiner och metoder för hur förslag och klagomål från den enskilde och 
närstående tas om hand, utreds och vid behov åtgärdas. 
 
Under hösten 2000 har en mindre arbetsgrupp med representanter från de olika 
verksamheterna arbetat fram förslag till rutiner för klagomåls-
/synpunktshantering. Rutinerna är avsedda att gälla övergripande i 
Äldrenämndens organisation. Representanter från förvaltningens övergripande 
kvalitetsgrupp har sedan arbetat fram förslag till Riktlinjer/policy för klagomåls- 
och synpunktshantering för Äldrenämndens verksamhet. 
  
Förvaltningen kommer tillsammans med verksamhetsföreträdare att ta fram ett 
utbildningsmaterial. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att anta upprättade riktlinjer/policy för klagomåls- och synpunktshantering, samt 
 
att riktlinjerna gäller fr o m 2002-02-01. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diariet  Dnr 
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Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 

 
 
 
 
§ 66 
Instiftande av kvalitetspris i Äldreförvaltningen 
 
Tidigare omsorgsnämnden har beslutat om kvalitetspris för 
omsorgsförvaltningens verksamhet. Äldreförvaltningens ledningsgrupp har 
diskuterat att fortsätta uppmuntra verksamheten i form av utdelande av årligt 
kvalitetspris till arbetslag som bäst har medverkat till att höja kvalitén i 
verksamheten. 
 
Kvalitetspriset skall vara en summa på 15.000 kronor och fördelas enligt följande: 
1:a pris   10.000 kronor 
2:a pris     3.000 kronor 
3:e pris     2.000 kronor 
 
En jury skall utse pristagarna. 
 
För att få tävla om kvalitetspriset skall tävlande arbetslag till juryn inlämna en 
presentation på hur kvalitetsprojekt har framarbetats. 
 
Kent Lewén påpekar att reglerna bör kompletteras att gälla alla verksamheter som 
äldrenämnden ger bidrag till. 
 
Projektet skall för 2001 lämnas till äldreförvaltningen före 1 november. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna föreslaget kvalitetspris om 15.000 kronor, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att gå ut till verksamheten med nödvändiga 
anvisningar. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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§ 67 
Riktlinjer för Äldrenämndens korttidsboende 
 
Under våren 2001 har en mindre arbetsgrupp med företrädare från verksamhet, 
konsultteam, myndighetskontor och förvaltningsledning tagit fram riktlinjer för 
äldrenämndens korttidsboende.  
 
Tidigare omsorgsnämnden har ej haft skriftliga samlade riktlinjer för korttids-
boende. 
 
Riktlinjerna syftar till att alla berörda skall få samma information om  
 
• Syfte med vistelsen 
• Målsättning med korttidsboende 
• Prioriteringskriterier 
• Vistelsetider 
• Handläggnings- och uppföljningsprocess 
• Ansvarsfördelning 
• Dokumentation 
 
Gruppen har vidare tagit fram statistikrutiner för att följa flödena i 
korttidsboendena.  
 
En informationsbroschyr gällande korttidsboenden har arbetats fram.  
 
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för beredning. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2001.119.735  
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
PSK 

 
 
 
§ 68 
Förslag till svar på skrivelse ang begäran om nya äldrebostäder i kvarteret 
Adlersten 
 
Pensionärsorganisationernas samverkanskommitté, PSK, har hemställt att 
utredning om nya äldrebostäder i kv Adlersten företas. 
 
En utredning om möjligheterna till förläggning av framtida äldrebostäder på 
Trossö pågår sedan tidigare i samarbete mellan berörda förvaltningar. Därvid är 
kv Adlersten ett alternativ som studeras. 
 
Äldrenämnden har i sitt yttrande över förslag till översiktsplan för Karlskrona 
kommun framhållit behovet av äldrebostäder på Trossö framöver, samt begärt att 
översiktsplanen kompletteras i samråd med nämnden. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att besvara PSK:s skrivelse enligt upprättat förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
Mynd kont 
Avg gr  

 
 

§ 69 
Information ang möjligheterna till autogiro vid betalning av avgifter till 
nämnden 
 
Förvaltningen har sedan tidigare haft i uppdrag att möjliggöra för vårdtagarna att 
betala avgifter via autogiro. Detta är nu genomfört. 
 
I mars 2001 informerades samtliga som erhåller fakturor av nämnden om denna 
möjlighet. Ca 150 anmälde intresse. Efter anmälan tar det ca 2 månader så löper 
det som det skall. 
 
Varje ny vårdtagare får information via biståndshandläggaren. Information finns 
även inarbetad i vår broschyr om avgifter. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 

 
 
 
 

§ 70 
Ställföreträdare för förvaltningschefen 
 
En ställföreträdare för förvaltningschefen måste utses. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att utse myndighetschef Lars-Åke Nordin som ställföreträdare för 
förvaltningschef Lars Larsson vid dennes ledigheter och annan frånvaro. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 
 
 
 

§ 71 
Förslag till uppdelning av Omsorgsnämndens tidigare budgetramar. 
 
Lars-Åke Nordin redogör för de ändringar som gjorts från tidigare utsänt material. 
Förvaltningscheferna för Äldreförvaltningen och Handikappförvaltningen är 
överens om den föreslagna uppdelningen. 
 
Ordföranden påpekar att beslutet ska gälla under förutsättning att Handikapp-
nämnden fattar samma beslut.  
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta  
 
att godkänna föreslagen uppdelning med 422 922 756 kronor till äldrenämnden 
och 151 578 290 kronor till handikappnämnden, samt 
 
att i övrigt godkänna redovisning av tjänsteköp och fördelning av personal i 
avvaktan på ett mer långsiktigt ställningstagande för respektive organisation. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att Handikappnämnden fattar samma beslut. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 72 
 Antal sökande till särskilt boende augusti 2001, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i augusti 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i 

augusti 116 personer, inklusive 13 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 56 personer. 

 
 Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som 

väntat över 3 månader.  
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 1996.026.002 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 

 
 
 
 
§ 73 
Teckningsrätt 
 
Äldreförvaltningen behöver revidera förvaltningens teckningsrätt då en ny 
förvaltningschef och en ny ekonom anställts. 
 
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för 
äldrenämndens bank- och postgirokonton: 

 
Ewa Bellwaldius tills vidare 
Malin Jonasson tills vidare 
Helen Wolf tills vidare 
Helene Roslund vikariat t o m 2001-11-04 
Lars Larsson tills vidare 
Lars-Åke Nordin  tills vidare 
Eva Herbertsson tills vidare 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för 
äldreförvaltningens bank- och postgirokonton. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 

 
 
 
 
§ 74 
Information om hyressubvention Ekliden 
 
Eva Herbertsson informerar att Karlskronahem kommer att lämna 
hyressubvention till de boende på Eklidens servicehus med 2 000 kronor till de 
som bott i ombygg-nationen mer än 6 månader och 1 100 kronor till de som bott 
kortare tid än 6 månader. Hyressubventionen kommer att utdelas i november. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 75 
Information angående en anmälan enligt Lex Sarah 
 
Lars Larsson informerar om att Karlskrona kommun fått in sin första anmälan 
enligt Lex Sarah. Han redogör allmänt för vad som gäller vid hanteringen av dessa 
ärenden.  
 
Utredningen är klar. Åtgärder har vidtagits. Anmälan kommer inte att behöva ske 
till Länsstyrelsen.  
 
Äldrenämnden kommer även i fortsättningen att få information om dessa ärenden. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
 

 
 



  2001-09-19               16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 76 
DELGIVNINGAR 

 
Kommunfullmäktige 
§ 127 Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider. 
§ 134 Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun. 
  
Meddelandeblad Nr 8/01 
”Anhörig 300” – uppföljning och utveckling av stöd till anhöriga. 
 
Protokoll 
Äldrenämndens centrala samverkansgrupp 2001-06-12. 
 
___________________ 
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Plats och tid Samlingssalen, Elineberg, Rödeby 
 onsdagen den 17 oktober 2001, kl 14.00-14.30 
 
Beslutande ordförande Björn Fries (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
 Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abrahamsson (c) 
  Harry Svensson (m)   tjänstgörande ersättare  
Övriga närvarande  
 ersättare Verner Ludvigsson (s) 
  Christer Göstasson (s) 
  Ingegerd Qvist (s) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Lennart Rydén (s)  
  Inge Elmström (s) 
  Lennart Johannisson (m) 
  Jan Spjuth (kd) 
       
 tjänstemän Lars Larsson, förvaltningschef 
  Eva Herbertsson, utvecklingschef 
 sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Siv Holmberg 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 77-90 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Björn Fries 

Justerare  ___________________ 
 Siv Holmberg 

 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      oktober 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 77 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2001-10-03. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret september. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0102.042 
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 

 
 
 
   § 78 

Budgetuppföljning per 30 september 2001 
 
Totalt för både äldre- och handikappnämnderna redovisas per 2001-09-30 ett 
resultat om minus 4,2 mkr varvid hänsyn tagits till det tilläggsanslag som 
kommun-fullmäktige beslutade om i maj. Det totala resultatet har sedan fördelats 
och äldrenämndens resultat vid motsvarande tidpunkt är minus 3,3 mkr. Det finns 
en viss osäkerhet i fördelningen mellan nämnderna medan totalresultatet bedöms 
som rättvisande. 
 
Resultatet har således försämrats med 1,1 mkr i förhållande till läget i augusti. 
Läget i september ligger i den storleksordning som förvaltningen bedömt att det 
ska göra. Under hösten ökar semesterskulden vilket påverkar resultatet och 
prognosen negativt. 
 
Prognosen för hela året bedöms till minus 9 mkr. Under hösten drar nu löneför-
handlingar igång. Prognosen som lämnas bygger på att äldrenämnden får full 
kompensation för det löneutfall som blir, d v s även täckning för ökad semester-
löneskuld och täckning för löneökningar för oorganiserade.  
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett dokument med vidtagna åtgärder resten av 
året som bedöms som relativt säkra. 
 
Äldrenämndens befarade underskott för år 2001 har behandlats av Kommun-
styrelsen, som föreslagit Kommunfullmäktige att Äldrenämndens budgetram skall 
utökas för 2001 med 9 mkr, vilket överensstämmer med prognostiserat underskott. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att fullfölja genomförandet av tidigare beslutade sparåtgärder, 
 
att uppdra år förvaltningen att fortsätta arbetet med att ta fram och konsekvens-
beskriva ytterligare åtgärder för att balansera ekonomin, samt 
 
att godkänna månadsbokslutet för 2001-09-30. 
 
__________________ 
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Diariet Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
Mynd kont  
 
 
 

§ 79 
Riktlinjer för Äldrenämndens korttidsboende 
 
Under våren 2001 har en mindre arbetsgrupp med företrädare från verksamhet, 
konsultteam, myndighetskontor och förvaltningsledning tagit fram riktlinjer för 
äldrenämndens korttidsboende.  
 
Tidigare omsorgsnämnden har ej haft skriftliga samlade riktlinjer för korttids-
boende. 
 
Riktlinjerna syftar till att alla berörda skall få samma information om  
• Syfte med vistelsen 
• Målsättning med korttidsboende 
• Prioriteringskriterier 
• Vistelsetider 
• Handläggnings- och uppföljningsprocess 
• Ansvarsfördelning 
• Dokumentation 
 
Gruppen har vidare tagit fram statistikrutiner för att följa flödena i 
korttidsboendena.  
 
En informationsbroschyr gällande korttidsboenden har arbetats fram.  
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslag på upprättade riktlinjer för äldrenämndens korttidsboende. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0093.001 
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 

 
 
 
§ 80 
Yttrande över förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik 
administration 
 
Samtliga nämnder har fått rubr förslag för yttrande senast 2001-10-22. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. 
 
Äldrenämndens AU förslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat yttrande över förslaget till ändrad organisation för icke 
nämndspecifik administration, samt 
 
att uttala ett stöd för nätverkslösningar gällande samtliga berörda 
personalgrupper. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2001.116.026 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
Kommunal sekt 12 

 
§ 81 
Skrivelse från Kommunal sektion 12 ang självgående grupper 
 
Kommunal sektion 12 har inkommit med skrivelse till äldrenämnden med begäran 
att nämnden skall besluta om att göra försök med självgående grupper. 
 
I skrivelsen hänvisar den fackliga organisationen till en rad punkter som ligger till 
grund för deras framställan till detta försök 
• djupare känsla av resignation och otrivsel bland vårdbiträden 
• förslag, idéer och kompetens tas inte på allvar 
• besluten träffas utan delaktighet 
• svårigheter att rekrytera personal 
• det är av yttersta vikt att vårdbiträden kan känna att arbetsgivaren litar på 

deras     
   kompetens och att deras idéer är värda att tas på allvar och prövas 
• flera arbetslag har framfört önskemål om självstyrande grupper 
 
Av inkommen skrivelse framgår inte i vilken omfattning man tänkt hur de själv-
gående gruppernas arbetsuppgifter skall fördelas från den organisationsstruktur 
som idag är gällande. Äldrenämnden ser positivt på taget initiativ, men behöver 
ytterligare förtydligande från intresserade personalgrupper om hur man tänkt sig 
nivån i självgåendet. 
 
Annelie Svensson yrkar att även de som kläckt idéen ska vara med i diskussionen 
med förvaltningen och inte bara de fackliga företrädarna. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att uppdra åt förvaltningen att uppta överläggningar med kommunal sektion 12 
för att förtydliga kommunals förslag beträffande gränsdragningar, ansvar, 
befogenheter och organisationsform, 
 
att uppdra åt förvaltningen att bjuda in företrädare från kommunal sektion 12 och 
berörda initiativtagare till en arbetsgrupp för att vidare utreda förutsättningar för 
att pröva förslaget inom den kommunala organisationen, samt 
 
att när frågan vidare utretts återkommer förvaltningen till äldrenämnden med 
rekommendation om ställningstagande och beslut. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare  

 
 
 

§ 82 
Förslag på sammanträdestider 2002 för äldrenämnden och äldrenämndens 
AU 
 
Äldreförvaltningen har upprättar förslag på tider för sammanträden under 2002. 
 
Arbetsutskottet diskuterar möjligheten att skjuta fram sammanträdestiderna en 
vecka för att ha möjlighet att få delårsboksluten till arbetsutskottet för beredning. 
 
Förslag framkommer att ha äldrenämndens sammanträden på förmiddagar under 
2002. 
 
Äldreförvaltningen har upprättar nytt förslag på tider för sammanträden under 
2002. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag på sammanträdestider 2002 för äldrenämnden och 
äldrenämndens AU. 
 
___________________ 



  2001-10-17               8 

Diariet  Dnr 
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 

 
 
 

§ 83 
Rapport till kommunstyrelsen ang sjukfrånvaron 
 
Med anledning av att sjuktalen ökat jämfört med samma period föregående år har 
kommunstyrelsens AU uppmanat berörda nämnder att analysera sjuktalet i 
intervall 29-90 dagar och redovisa de åtgärder som vidtas senast under oktober. 
 
Äldreförvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen och de 
fackliga organisationerna tagit fram en modell för analys av sjuktalet i intervallen 
29-90 dagar. 
 
Förvaltningen har efter genomförd analys fått en bild av utveckling om ohälsotalet 
och viktiga påverkansfaktorer som är bidragande orsaker. 
 
Resursbrist, som ofta leder till stressituationer, är en stor påverkansfaktor i sin 
helhet för förvaltningen. 
 
I analysen återfinns ett större antal yngre personer mellan 21-30 år som har besvär 
av värk eller andra symtom från rörelseapparaten. Detta är en oroväckande faktor 
som ytterligare behöver analyseras. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad rapport om sjukfrånvaron,  
 
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron, samt 
 
att översända rapporten till kommunstyrelsens personaldelegation 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0111.214 
Samhällsb förv 
LÅN 

 
 
 
 
 
 

§ 84 
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Verstorp 2:23 (f d 2:14), 
Karlskrona kommun, Blekinge län 
 
Detaljplanen är översänd för yttrande. Yttrande skall vara Samhällsbyggnads-
förvaltningen tillhanda senast den 19 oktober 2001. 
 
Detaljplanens syfte är att ett område utmed Gamla Landsvägen i Nättraby 
planläggs för ca 60 bostäder och viss del verksamheter. Projektet syftar till att 
skapa en bymiljö som utformas med tyngdpunkt på naturens förutsättningar, 
social aktivitet och trivsel. Målsättningen är att uppnå en mångfasetterad miljö för 
boende, distansarbete, lek, friluftsliv m m där bebyggelsen anpassas efter befintlig 
terräng och vegetation. Ett område avsätts för daghem/förskola. 
 
Äldrenämnden har inget att erinra mot upprättat förslag. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat yttrande. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2001.0037.214 
Samhällsb förv 
LÅN 

 
 
 
 
 
 
§ 85 
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, 
Karlskrona kommun, Blekinge län 
 
Detaljplanen är översänd för yttrande. Yttrande skall vara Samhällsbyggnads-
förvaltningen tillhanda senast den 15 oktober 2001. Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen har informerats om innehållet i äldreförvaltningens skrivelse, samt att 
nämnden har sammanträde den 17.10. 
 
Detaljplanens syfte är att planlägga för byggnation av 12 enfamiljsvillor. De 
allmänna platserna inom detaljplanen har enskilt huvudmannaskap. Allmänhetens 
tillträde till stranden påverkas ej. 
 
Äldrenämnden har inget att erinra mot upprättat förslag. 
 
 Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat yttrande. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0094.214 
Samhällsb förv 
LÅN 

 
 
 
 
 
 
§ 86 
Yttrande över förslag till detaljplan för Grönadal 14:1, Nättraby, Karlskrona 
kommun, Blekinge län 
 
Detaljplanen är översänd för yttrande. Yttrande skall vara Samhällsbyggnadsför-
valtningen tillhanda senast den 29 oktober 2001. 
 
Detaljplanens syfte är att skapa en attraktiv boendemiljö nära havet, badplats, 
båtbryggor, natur och i flera fall bostäder med havsutsikt. Området är idag 
skogsmark, åkermark och outnyttjad sank ängsmark. 
 
Planområdet är beläget väster om Nättraby och söder om Mjöviksvägen. Planför-
slaget innebär att höjdryggen, Skillingenäs, väster om maden bebyggs med ca 64 
enfamiljshus längs en nyanlagd byväg. Därutöver föreslås tre tomter i 
planområdets nordvästra hörn som komplettering till befintlig bebyggelse. Östra 
delen av området bebyggs med ca 14 enfamiljshus. 
 
Maden skall åter öppnas mot havet och ett våtmarksområde för rening av 
bäckvatten tillskapas. En mindre hamnanläggning tillkommer utanför befintlig 
fördämning, som tas bort. 
 
Äldrenämnden har inget att erinra mot upprättat förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat yttrande. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 87 
 Antal sökande till särskilt boende september 2001, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i september 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i 

september 103 personer, inklusive 9 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 62 personer. 

 
 Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som 

väntat över 3 månader.  
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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§ 88 
Diskussion avseende inriktning av avgiftssystem med anledning av maxtaxa 
 
Med anledning av föreslagen maxtaxa pågår nu beräkningar hur detta slår 
ekonomiskt för förvaltningen.  
 
Äldrenämnden kommer att få ett underlag för beslut om nya taxor i december 
eller januari. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 89 
Information om pågående ombyggnad av Ekliden och ev behov av tillfälligt 
boende 
 
Lars Larsson informerar att Ekliden saknar 5-7 platser när det sista våningsplanet 
ska byggas om. 
 
Förvaltningen undersöker möjligheterna att ta i anspråk Högholmen under 
ombyggnationen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 90 
DELGIVNINGAR 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Remiss. 
Förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik administration. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
§ 357 Detaljplan för del av Gälbgjutaren 8 m fl (ny tillfartsväg), Karlskrona  
          kommun, Blekinge län. 
  
Meddelandeblad Nr 9/01 
Möjligheter för kommunen att lämna utredningsuppdrag enligt 50 § 
socialtjänstlagen till externa utredare. 
 
Cirkulär 2001:111 
Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på 
webbsidor; m m. 
 
Protokoll 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2001-09-11. 
 
Brev 
Angående löner för arbetsterapibiträden i Karlskrona kommun. 
 
___________________ 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 21 november 2001, kl 14.00-14.30 
 
Beslutande ordförande Björn Fries (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
 Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Birgitta Ståhl (m)    
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abrahamsson (c) 
Övriga närvarande  
 ersättare Verner Ludvigsson (s) 
  Ingegerd Qvist (s) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Lennart Rydén (s)  
  Inge Elmström (s) 
  Lennart Johannisson (m) 
  Camilla Persson (v) 
  Jan Spjuth (kd) 
 tjänstemän Lars Larsson, förvaltningschef 
  Lars-Åke Nordin, myndighetschef 
  Ewa Bellwaldius, ekonom 
 sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Sven-Otto Ullnér 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 91-102 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Björn Fries 

Justerare  ___________________ 
 Sven-Otto Ullnér 

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      november 2001,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 91 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2001-11-07. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0102.042 
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 

 
 
 
   § 92 

Budgetuppföljning/delårsbokslut per den 31 oktober 2001 
 
Totalt för både äldre- och handikappnämnden redovisas per 2001-10-31 ett 
resultat om plus 3,8 Mkr varvid hänsyn tagits till det tilläggsanslag som 
kommunfullmäk-tige beslutade om i maj och tilläggsanslag av engångskaraktär 
som kommunfull-mäktige beslutat om i oktober. Det totala resultatet har sedan 
fördelats och äldrenämndens resultat vid motsvarande tidpunkt är plus 4,5 Mkr. 
Det finns en viss osäkerhet i fördelningen mellan nämnderna medan totalresultatet 
bedöms som rättvisande. 
 
Resultatet har således förbättrats med 7,8 Mkr i förhållande till läget i september. 
Detta motsvarar i princip det tillskott äldrenämnden fått i oktober. Resultatet 
under oktober har i stort sett varit plus minus 0. Under november ökar 
semesterskulden, vilket påverkar resultatet negativt och dessutom blir december 
dyrare p g a många extra helgdagar med dyrare ob-ersättningar som följd och flera 
vikariekostnader. 
 
Prognosen för hela året bedöms till plus minus 0. Under hösten pågår nu löne-
förhandlingar. Prognosen som lämnas bygger på att äldrenämnden får full 
kompensation för det löneutfall som blir, d v s även täckning för ökad semester-
löneskuld och täckning för löneökningar för oorganiserade.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att fullfölja genomförandet av tidigare beslutade sparåtgärder, 
 
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att ta fram och konsekvens-
beskriva ytterligare åtgärder för att balansera ekonomin, samt 
 
att godkänna månadsbokslutet för 2001-10-31. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 
 
 
 

§ 93 
Redovisning av förbehållsbelopp och taxor för 2002 med anledning av nytt 
basbelopp, samt fastställande av hyror och avgifter för kost samt larm 
 
Riksdagen kommer innan årsskiftet att besluta om avgiftstak (maxtaxa), 
förbehållsbelopp m m inom äldre- och handikappomsorgen. Förändringarna 
kommer ej att träda i kraft förrän 1.7.2002. Med anledning av detta gäller 
nuvarande avgiftssystem tills dess.  
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till nya förbehållsbelopp och avgifter 
kopplade till prisbasbeloppet. 
 
Äldrenämndens AU föreslås äldrenämnden besluta 
 
att fastställa föreslagna avgifter för kost från 1.1.2002, 
 
att se över avgifterna för trygghetslarm i samband med det nya avgiftssystemet 
1.7.2002, 
 
att i avvaktan på denna översyn ej ändra avgiften för trygghetslarm, 
 
att höja hyror enligt upprättat förslag, samt 
 
att ta informationen om övriga förändringar av avgifter och förbehållsbelopp till 
protokollet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 
 
 
 

§ 94 
Delegation avseende samråd och yttranden i detaljplaner 
 
Genom uppdelningen av omsorgsnämnden i en äldrenämnd och en handikapp-
nämnd kommer de delar som allmänt berör tillgänglighet och funktionshinder att 
bevakas av handikappnämnden. 
 
Äldrenämnden har därmed att yttra sig utifrån dess ansvar, verksamheter och 
behov. En stor del av begärda yttranden i detaljplaneärenden berör ej äldre-
nämnden. För att underlätta hantering av dessa ärenden har upprättats förslag till 
delegering  
 
Yttranden enligt delegation redovisas löpande till nämnden som delgivningar. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att anta upprättad delegation avseende samråd och yttranden i detaljplaner. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0146.002 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare  
 
 
 
 

§ 95 
Förslag till justeringar av delegationsordning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
 
Riksdagen har beslutat att fr o m 1.1.2002 skall en ny Socialtjänstlag (SFS 
2001:453) träda i kraft. Med anledning av detta måste delegationsordningen 
justeras, så att den stämmer med den nya lagens uppbyggnad. 
 
Förslag till justerad delegationsordning har tagits fram med anledning av de 
förändringar som påverkar äldrenämndens verksamhet. 
 
 Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fastställa upprättad justerad delegationsordning för bistånd. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0180.029 
Kf 
Ledn gr 
Ekonomer § 96 
Pers sekr Svar på motion angående arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen 

i 
Utredare Karlskrona kommun 

 
Kommunfullmäktige i Karlskrona har erhållit en motion med förslag  
att  anställd personal inom äldre- och handikappomsorgen tilldelas arbets- och 
skyddskläder i för verksamheten erforderlig utsträckning, 
att regler för utformning och bärande av arbets- och skyddskläder framtas i 
samråd med samtliga inom verksamheten berörda, 
att erforderligt antal tvättmaskiner tilldelas äldre- och handikappförvaltningarna 
för tvättning av arbets- och skyddskläderna. 
 
Förvaltningen stödjer motionärens uppfattning om att det är angeläget att anställda 
inom äldrenämndens verksamhet har tillgång till arbetskläder som är anpassade 
till verksamhetens behov. 
 
Riktade budgetmedel till verksamheten för att tillhandahålla arbetskläder har inte 
funnits sedan 1996. Budgetmedel för arbetskläder fick då prioriteras bort genom 
de ökade besparingskraven som fanns på omsorgsnämndens verksamhet. 
 
Behovet av utökade budgetramar för arbetskläder finns med i äldrenämndens 
budgetförslag för 2002 med plan för 2003 och 2004. 
 
År 2002 blir enligt lagt budgetförslag ett införandeår där de belopp som finns 
angivna räcker till en uppsättning arbetskläder/anställd beräknat på ca 1 650 
anställda. 
 
Förvaltningen ser det också lämpligt, likt motionärens förslag, att tillsammans 
med personal ta fram riktlinjer och policy för användande av arbetskläder inom 
verk-samheten. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anställd personal inom äldre- och handikappomsorgen tilldelas arbets- och 
skyddskläder i för verksamheten erforderlig utsträckning, 
 
att regler för utformning och bärande av arbets- och skyddskläder framtas i 
samråd med samtliga inom verksamheten berörda, samt 
 
att avslå motionens tredje att-sats mot bakgrund av att detta bör vidare diskuteras 
i framtagandet av policy och riktlinjer. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2001.114.007 
Revisorerna 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare  
 

 
§ 97 
Besvarande av revisorernas basgranskning av förutvarande omsorgs-
nämnden 
 
På uppdrag av kommunens revisorer genomförde revisionsfirman KPMG en 
granskning av omsorgsnämndens förmåga att styra, leda och följa upp olika 
verksamhetsområden. Rapporten redovisades vid äldrenämndens sammanträde 
2001-06-19. 
 
Kommunrevisorerna önskar till den 2001-11-30 uppgift om vilka åtgärder 
äldrenämnden vidtar med anledning av granskningen. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat en skrivelse till revisorerna där planerade, 
vidtagna och pågående åtgärder redovisas. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att yttra sig enligt upprättad skrivelse. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare  
 

 
 
 

§ 98 
Information med anledning av att Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) 
övergångsbestämmelser har upphört samt förslag att utse personuppgifts-
ombud 
 
När Personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 innehöll lagen 
övergångsbestämmelser som innebar att Datalagen fortsatte att gälla i tre år för 
befintlig verksamhet. Från den 1 oktober har Datalagen helt upphört. 
 
I huvudsak all information med personuppgifter styrs av särskild lagstiftning 
(SoL, LSS etc). Härutöver är det endast i mycket begränsad omfattning vi har 
register. 
 
Att Datalagen helt upphört innebär i sig inte ett stort merarbete för förvaltningen. 
Dock pågår en genomgång för att kunna redovisa om det finns register, inklusive 
manuella register i verksamheten. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att ta informationen till dagens protokoll, 
 
att utse IT-samordnare Inga-Lill Håkansson till personuppgiftsombud, samt 
 
att personuppgiftsombudet redovisar en förteckning av nämndens samtliga 
berörda register vid nämndens sammanträde i mars 2002. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare  
 

 
 
 

§ 99 
Information om ny lagstiftning för behandling av personuppgifter inom 
Socialtjänsten 
 
Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten trädde i 
kraft den 1 oktober 2001. Syftet med lagen är att se till att socialtjänsten har 
möjlighet att utnyttja IT för att höja effektiviteten och kvaliteten i sitt arbete 
samtidigt som ett fullgott integritetsskydd garanteras. 
 
Den nya lagstiftningen påverkar inte på något sätt vilka personuppgifter som 
behandlas inom socialtjänsten. Om och vilka personuppgifter som skall samlas in 
eller lämnas ut i det enskilda fallet avgörs av annan lagstiftning (t ex tryckfrihets-
förordningen, sekretesslagen, socialtjänstlagen och föräldrabalken). Lagen anger 
istället när det är tillåtet att inom socialtjänsten behandla personuppgifter helt eller 
delvis automatiserat (datoriserat) och i vissa manuella register. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 



  2001-11-21               11 

Diariet  Dnr 2001.0150.739 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 100 
 Antal sökande till särskilt boende oktober 2001, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i oktober 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i 

oktober 84 personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 66 personer. 

 
 Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som 

väntat över 3 månader.  
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet Dnr 2001.0271.214 
Samhällsb förv 
 

 
 
 
 
 
 
§ 101 
Bostadsförsörjningsplan, BTP, för Karlskrona kommun 2001-2010. 
 
Från den 1 januari 2001 gäller en ny lag som tydliggör kommunernas ansvar för 
bostadsförsörjningen. 
 
Äldreförvaltningen har från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2001-11-05, erhållit 
ett remissdokument för yttrande senast 2001-11-20. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. 
 
Efter diskussion enas äldrenämnden om vissa ändringar i förslaget, vilka ska 
verkställas innan handlingarna översänds till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att yttra sig enligt upprättat förslag, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
___________________ 
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§ 102 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 

 § 155 Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 för Karlskrona kommun och  
           kommunkoncernen. 
 § 162 Balansförteckning över obesvarade motioner den 1 september 2001. 
 
 Kommunledningsförvaltningen 
 Gallrings- och bevarandeplaner för äldrenämndens handlingar. 
  
 Länsstyrelsen Blekinge län 
 Beslut 01-10-16 Dnr 502-4180-01 
 
 Länsrätten i Blekinge län 
 Beslut 2001-10-10 Mål nr 715-01 E 
 Dom 2001-10-15 Mål nr 732-01 
  
 Landstinget Blekinge 
 Landstinget Blekinge startar en länsgemensam sjukvårdsrådgivning. 
 
 Protokoll 
 Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2001-09-25. 
 Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2001-10-09. 
 
 Tack 
 Sturkö PRO. Bilaga 3 

 
___________________ 
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Plats och tid Servicehuset Fregatten 
 onsdagen den 19 december 2001, kl 14.00-15.30 
Beslutande ordförande Björn Fries (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
 Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Birgitta Ståhl (m)    
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abrahamsson (c) 
Övriga närvarande  
 ersättare Verner Ludvigsson (s) 
  Christer Göstasson (s) 
  Ingegerd Qvist (s) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Lennart Rydén (s)  
  Inge Elmström (s) 
  Harry Svensson (m) 
  Lennart Johannisson (m) 
  Camilla Persson (v) 
  Jan Spjuth (kd) 
  Ann-Sofi Mattsson (c) 
 tjänstemän Lars Larsson, förvaltningschef Susanne Nordin, pa-chef 
  Lars-Åke Nordin, myndighetschef Eva-Lotta Ekelöf, utr 
  Eva Herbertsson, utvecklingschef Birgitta Håkansson, utr 
  Ewa Bellwaldius, ekonom 
 sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Birgitta Ståhl 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 103-119 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Björn Fries 

Justerare  ___________________ 
 Birgitta Ståhl 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 9 januari 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 103 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2001-12-05. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret november. 
c) ansökan om bistånd jml 6 f § SoL i form av avlösning i hemmet med 42  
    timmar per månad. 
d) ansökan om bistånd jml 6 g § SoL i form av ledsagarservice 16 timmar per  
     månad. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2001.0102.042 
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
  § 104 

Budgetuppföljning per den 30 november 2001 
 
Totalt för både äldre- och handikappnämnderna redovisas per 2001-11-30 ett 
resultat om plus 4,2 Mkr varvid hänsyn tagits till det tilläggsanslag som kommun-
fullmäktige beslutade om i maj och tilläggsanslag av engångskaraktär som 
kommunfullmäktige beslutat om i oktober. Det totala resultatet har sedan fördelats 
och äldrenämndens resultat vid motsvarande tidpunkt är plus 4,3 Mkr. Det finns 
en viss osäkerhet i fördelningen mellan nämnderna medan totalresultatet bedöms 
som rättvisande. Det har framkommit att justeringar mellan äldreförvaltningen 
och handikappförvaltningen ska göras, vilket påverkar äldreförvaltningen positivt 
men handikappförvaltningen negativt avseende resultatet. 
 
Resultatet har således försämrats med 0,2 Mkr i förhållande till läget i oktober. I 
resultatet ingår utbetalningar i november av retroaktiva löneökningar som äldre-
nämnden kommer att kompenseras för. Detta motsvarar 0,6 Mkr. December blir 
dyrare p g a många extra helgdagar med dyrare ob-ersättningar som följd och flera 
vikariekostnader. I samband med bokslutet sker dessutom en uppbokning av ökad 
semesterlöneskuld med anledning av löneökningar under året. 
 
Prognosen för hela året bedöms till plus minus 0. Prognos efter lokala varvet som 
lämnas bygger på att äldrenämnden får full kompensation för löneutfall, men inte 
täckning för ökad semesterlöneskuld. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fullfölja genomförandet av tidigare beslutade sparåtgärder, 
 
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att ta fram och konsekvens-
beskriva ytterligare åtgärder för att balansera ekonomin, samt 
 
att godkänna månadsbokslutet för 2001-11-30. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 

 



  2001-12-19               4 

Diariet Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 
 
 
  § 105 
 Principer för fördelning och uppföljning av internbudget 
 
  Ewa Bellwaldius ger en utförlig information om det upprättade dokument som 

redovisar principer, rutiner och uppföljning av internbudget. Dokumentet ligger 
till grund för fördelningen av ekonomiska medel till olika verksamheter i 
internbudget 2002.  

 
  Dokumentet är utarbetat efter en översyn som gjorts under 2001 med 

representanter för olika funktioner inom förvaltningen och i samarbete med 
kommunledningsförvaltningen. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
   __________________ 
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Diariet  Dnr  
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
Omr chefer 
Enhetschefer 
 
  § 106 

Internbudget 2002 – rapport ang pågående arbete 
 

Arbete pågår med upprättande av förslag till internbudget för 2002. Förslag till 
internbudgetar finns upprättade men måste stämmas av mot den ram kommunfull-
mäktige beslutat om, samt de löne- och priskompensationer som löneförhandling-
arna medför. Dessa ramjusteringar har ännu inte lämnats från 
kommunledningsför-valtningen. 
 
Ramavstämningen kompliceras av delningen med handikappnämnden, vilket 
kräver ytterligare tid för avstämning. 
 
Förvaltningen kommer därför att informera kommunstyrelsen att internbudgeten 
kommer att behandlas av äldrenämnden i januari och hemställa om att detta 
godkännes. 
 
Information kommer att lämnas till berörda chefer att de medel som finns för 
december även kommer att gälla i januari. 

 
Delningen med handikappnämnden medför att vissa fördelningsfrågor av mera 
teknisk art successivt uppstår. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta ställning till ett färdigt förslag till internbudget för år 2002 i januari, 
 
att till berörda chefer meddela att de medel som finns för december även kommer 
att gälla i januari, samt 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande att internbudgeten kommer 
att behandlas av äldrenämnden i januari. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
Omr chefer 
Enhets chefer 
 
 

§ 107 
Förslag till justeringar av resurstilldelning i särskilt boende för äldre 
 
I samband med arbetet att kvalitetssäkra principerna för 
resurstilldelningssystemen har bl a en översyn gjorts vad avser särskilda boenden 
med nivåindelning. En arbetsgrupp har sett över nuvarande system och föreslår 
vissa justeringar. I arbets-gruppen har deltagit representanter från driften, 
myndighetskontoret, central förvaltning samt kommunledningsförvaltningen. 
Vissa ytterligare justeringar har gjorts i samband med samverkan och 
förhandlingar med de fackliga organisation-erna. 
 
Följande justeringar och ändringar föreslås: 
• Övergång från 6 nivåer till 4 för att dels ge bättre förutsättningar till ett  
   rehabiliterande synsätt och dels underlätta administrationen, 
• Justering av resurser med anledning av gruppstorlek, 
• Samtliga särskilda boenden skall hållas aktuella, 
• Avläsning och ev justering sker 3 gånger per år, samt 
• Kunskap om hanteringen i alla nivåer i verksamheten. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fastställa föreslagna justeringar för resurstilldelning i särskilt boende. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer § 108 
Utredare Förslag till förvaltningsstruktur för Äldrenämndens verksamhet 
Omr chefer 
Enhetschefer Kommunfullmäktige beslutade i mars 2001 bl a att Omsorgsnämnden skulle delas 

i en Äldrenämnd och en Handikappnämnd. Delningen trädde i kraft den 1.4.2001. 
Det beslutades också att varje nämnd skulle ha en egen förvaltning. 
 
De delar av verksamheten som naturligt endast hörde till Handikappnämnden 
tillhör Handikappförvaltningen sedan 1.4. Övriga delar tillhör Äldreförvaltningen. 
Till en slutlig uppdelning sker, ansvarar exempelvis Äldreförvaltningen formellt 
för Handikappnämndens behov av Ekonomi- och Personaladministration. 
 
Genom delningen av omsorgsförvaltningens resurser med 23 % till handikappför-
valtningen och 77 % till äldreförvaltningen måste justeringar i organisationen ske. 
Uppdraget är att i princip göra uppdelningen utan utökade kostnader. Detta 
innebär att arbetsledning, biståndshandläggning, näradministration och stabsfunk-
tioner dimensioneras utifrån de resurser som kvarstår. 
 
I de olika arbetsgrupperna, som arbetat med omorganisationen, har under arbetets 
gång framkommit ett flertal behov och önskemål. Vissa av dessa har karaktären 
av inriktningar och vissa kräver fortsatt utredning och analys. 
 
Tidsmässigt måste en formell organisation kunna träda till vid årsskiftet. 
Organisa-tionen är inte klar i och med detta, utan snarast har grunden lagts för att 
kunna slutföra arbetet. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fastställa föreslagen organisation för dess verksamhet, 
 
att ställa äldreförvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation till Handikapp-
nämndens förfogande för dess hälso- och sjukvårdsansvar på 2001 års 
ambitionsnivå, 
 
att organisationen gäller från och med 1.1.2002, 
 
att uppdra åt förvaltningen att prioritera bland och arbeta vidare med de förslag 
som framkommit i utredningsarbetet, samt 
 
att redovisa den slutliga organisationen när nödvändiga rekryteringar har 
genomförts. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2001.0153.770 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
 

§ 109 
Avvikelserapportering 
 
Tidigare har en årsrapportering av avvikelserapporteringen skett till Omsorgs-
nämnden. Det dataprogram som använts för årsrapportering av avvikelser under 
några år används inte längre. Därför kommer inte en jämförelse enligt detta 
program att göras på årsbasis. 
 
Under våren 2001 har rutinerna för avvikelserapportering setts över och en ny 
blankett för dels avvikelserapportering och dels för fall har utarbetats. De nya 
blanketterna började användas fr o m den 1 juli 2001 efter nämndens beslut i juni. 
 
Sammanställning över avvikelserapportering har skett kvartalsvis till verksam-
heterna under året. Äldrenämnden kommer att få två rapporter per år. Upprättad 
rapport omfattar kvartal 1 och kvartal 2 år 2001.  
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
 

§ 110 
Handlingsplan för övergripande kvalitetsarbete Äldrenämnden 
Äldreförvaltningen 
 
Förvaltningens kvalitetsgrupp har tagit fram en handlingsplan för övergripande 
kvalitetsarbete enligt fastställd kvalitetsstrategi. 
 
Handlingsplanen innehåller det övergripande kvalitetsarbetet för äldrenämndens 
verksamhet för dec 2001 - augusti 2002. 
 
Vissa av aktiviteterna sträcker sig under hela året och återkommer i ny handlings-
plan för hösten 2002.  
 
Planen redovisas övergripande 
Planerade aktiviteter. 
Tidplan. 
Ansvariga för genomförandet. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad handlingsplan för förvaltningens övergripande 
kvalitetsarbete. 
 
Förvaltningschefen informerar om att centrala samverkansgruppen föreslår att 
uppföljning görs av arbetslagsutvecklingen. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna upprättad handlingsplan för förvaltningens övergripande 
kvalitetsarbete, samt 
 
att komplettera programmet med uppföljning av arbetslagsutvecklingen. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0232.214 
Samhällsb förv 
LÅN 

 
 
 
 
 

§ 111 
Yttrande över förslag till övergripande plan för kv Pottholmen, Karlskrona 
kommun 
 
Upprättade samrådshandlingar är översända för yttrande. Yttrande skall vara 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 20 december 2001. 
 
Målet är att planområdet skall inrymma 400 bostadslägenheter och 30 000 kvm 
butiker/kontor. Härav utgör 2 000 kvm delar av ett äldrecentrum. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2000 att minst ett äldreboende med 
möjlighet till seniorcentrum skall inarbetas i detaljplanen. 
 
Området är centralt beläget i direkt anslutning till såväl busstation som järnvägs-
station, vilket optimerar tillgängligheten för såväl äldre som rörelsehindrade. 
Miljön för oskyddade trafikanter till och från Trossö förbättras avsevärt genom 
projektet. 
 
För att undvika begreppsförvirring om äldreboende, är det viktigt att följande 
förtydligande görs. Äldrenämnden har ett specifikt ansvar för att det finns särskilt 
boende för äldre enligt socialtjänstlagen. Allmänt anser nämnden att det är viktigt 
att man skapar förutsättningar för etableringar av seniorboenden (55 + etc) när 
området för flerbostadshus planeras. 
 
Äldrenämnden vidhåller behovet av ett särskilt boende om ca 45-50 lägenheter för 
äldre med ett kopplat seniorcentrum inom planområdet. 
 
Allmänt bör betonas att byggnationen i området utförs på ett sätt så att det 
möjliggör ett kvarboende. Ingen skall behöva flytta för att lägenheten blir 
otillgänglig för vissa funktionshinder. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att yttra sig enligt upprättat förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt 
 
att förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
 

§ 112 
Redovisning av ekonomiska effekter av maxtaxa och höjt förbehållsbelopp 
 
Riksdagen beslutade 2001-11-14 att det senast 1.7.2002 införs ett högkostnads-
skydd och ett nationellt förbehållsbelopp i hemtjänst och särskilt boende. Beslutet 
omfattar följande delar: 
 
1. Högkostnadsskydd 
2. Nationellt förbehållsbelopp 
3. Möjlighet överklaga avgiftsbeslut, samt 
4. Ändringar i beräkning av avgiftsunderlag. Införs senast 1.1.2003. 
 
Förvaltningen har beräknat vilka ekonomiska effekter detta ger för Karlskrona 
kommun. Beräkningarna har ej beaktat effekter av punkt 4 ovan eller ökad 
efterfrågan. 

 
Av upprättade handlingar framgår att statens ekonomiska kompensation ej 
kommer att vara tillräcklig från 2003. 
 
De oklarheter som rör kosten, om den enskilde ev skall ha dubbel kompensation i 
form av höjt förbehållsbelopp och avräkning i högkostnadsskyddet, kommer 
förhoppningsvis att tydliggöras i ett cirkulär från svenska Kommunförbundet 
innan årsskiftet. Detta kan innebära att det befarade underskottet kan minska. 
 
Ett gemensamt förslag angående taxor kommer att upprättas för äldre- och  
handikappnämnden. 
 
Beslut om nya avgifter kommer att tas av kommunfullmäktige senast i april 2002. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0145.002 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
 

§ 113 
Teckningsrätt 
 
Äldreförvaltningen behöver revidera förvaltningens teckningsrätt, då en ekonom 
anställts tills vidare och en ekonom övergår till annan förvaltning fr o m jan 2002. 
 
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för 
äldrenämndens bank- och postgirokonton: 

 
Ewa Bellwaldius tills vidare 
Malin Jonasson tills vidare 
Helen Wolf t o m dec 2001 
Helene Roslund till svidare 
Lars Larsson tills vidare 
Lars-Åke Nordin  tills vidare 
Eva Herbertsson tills vidare 
 

 Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för 
äldreförvaltningens bank- och postgirokonton. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Planeringschef 
Myndighetskontor 
IT-samordnare 

 
 
 
 
 

§ 114 
 Antal sökande till särskilt boende november 2001, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i november 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i 

november 76 personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 48 personer. 

 
 Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som 

väntat över 3 månader. 
 
 Framkom önskemål om att den skriftliga redovisningen fortsättningsvis görs mer 

lättöverskådlig.  
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________
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§ 115 
Information om arbetstidsmodellen 3-3, Lindesbergsmodellen 
 
Eva-Lotta Ekelöf informerar om det arbetstidssystem, 3-3, som genomförts i 
Lindesberg.  
 
I Lindesberg genomför 20 personer ett arbetstidssystem som innebär att man 
arbetar 3 dagar och är ledig 3 dagar året om. 
 
Förvaltningen håller på att undersöka om detta system passar att användas i vår 
kommun. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 116 
Rapport om satsning på förtida anställningar och kompetensutveckling med 
ev statliga medel 
 
Susanne Nordin ger in kort information om statens planer beträffande sänkt 
arbets-givaravgift för att stimulera förtida anställningar.   
 
För att ha hög handlingsberedskap har förvaltningen upprättat förslag om 
tidigareläggning av verksamhet, kompetensutveckling och förtida anställningar.  
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2001.0210.029 
 

  
 
 
 
 
 
 
  § 117 

Utdelning av kvalitetspris 2001 
 
Äldrenämndens kvalitetspris för år 2001 hade lockat 13 deltagande lag.  
 
Nedanstående erhöll de uppsatta priserna med åtföljande motiveringar: 
 
Furgården (1:a, 10.000 kronor) 
Har med medvetet och systematiskt kvalitetsarbete skapat ett boende som starkt 
medverkar till en högre livskvalitet för de äldre och en trivsam arbetsplats för 
personalen. 
 
Carlskrona Gamlegård (2:a, 3.000 kronor) 
Gamlegården som tillkommit genom ett unikt initiativ och stort personligt 
engagemang har med små medel bidragit till livskvalitet för många äldre i 
Kungsmarken med omnejd. 
 
Mogården (3:a, 2.000 kronor) 
Har med framåtanda och entusiasm skapat ett omvittnat bra boende för dementa 
där varje enskild individ och dess anhöriga står i centrum. 
 
Övriga 10 deltagande lag kommer att belönas med 1.000 kronor vardera. 
 
Representanter från de tre vinnande lagen hade bjudits in att närvara vid 
prisutdelningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 118 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 27 Detaljplan för del av Gullberna Park, del av fastigheten Gullbernahult 1  
         m fl - antagande. 
  
Cirkulär 
Cirkulärförteckning 2001-10-10 och 2001-11-21. 
 
Protokoll 
Kommunala pensionärsrådet 2001-11-26. 
  
___________________ 
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§ 119 
Avslutning 
 
Ordföranden tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och all 
personal ute i verksamheten för 2001 och önskar samtliga en God Jul och ett Gott 
Nytt År. 
 
Annelie Svensson tackar ordföranden för det gångna året och önskar en God Jul 
och Ett Gott Nytt År. 
 
___________________ 
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Plats och tid Tegelhuset Palanderska gården 
 onsdagen den 30 januari 2002, kl 10.00-10.55 
 
Beslutande ordförande Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp) §§ 1-3, 5-9 
 ledamöter Mats Crambé (s) 
 Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Birgitta Ståhl (m)    
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abrahamsson (c) 
  Verner Ludvigsson (s) tjänstgörande ersättare §§ 1-9 
  Ingegerd Qvist (s) tjänstgörande ersättare §§ 1-9 
  Harry Svensson (m) tjänstgörande ersättare §§ 1-9 
  Jan Spjuth (kd) tjänstgörande ersättare § 4 
Övriga närvarande  
 ersättare Lennart Rydén (s)  
  Inge Elmström (s) 
  Lennart Johannisson (m) 
  Jan Spjuth (kd) §§ 1-3, 5-9 
   
 tjänstemän förvaltningschef  Lars Larsson   
  ekonom  Ewa Bellwaldius  
 sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Inge-Britt Elfner 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 1-9 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Annelie Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Inge-Britt Elfner 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den    februari 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 1 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2001-12-18 och 2002-01-17. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2001. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Dnr  
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 2 
Information om pågående arbete med bokslut 2001 
 
Lars Larsson informerar om pågående arbete med bokslut 2001. Det ekonomiska 
bokslutet skall vara klart till den 4.2 och hela bokslutet skall vara klart den 15.2. 
 
En komplett analys och verksamhetsberättelse kommer att lämnas till 
arbetsutskottet den 13/2. 
 
Ewa Bellwaldius informerar att förvaltningen väntar på kompensationer från 
kommunledningsförvaltningen för löneökningarna och semesterlöneskulden. 
Bokslut 2001 visar på ett positivt resultat. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 

§ 3 
Förslag till internbudget för år 2002 
 
Förslag till internbudget har upprättats utifrån de principer som äldrenämnden 
godkände 2001-12-19. Kompensationerna för löner avseende åren 2001 resp 2002 
är fortfarande preliminära. Tekniska justeringar kan bli aktuella. 
 
Förslaget utgår ifrån fullmäktiges beslut om utökad ram fr o m 2002 om 14 Mkr 
varav huvudparten åtgår att täcka upp bortfall av engångsanslag 2001 (12,2 Mkr), 
samt tidigare fattade beslut beträffande om- och tillbyggnad av särskilt boende. 
Särskilda medel för arbetskläder om 700 tkr kommer att fördelas så snart riktlinjer 
för användning plus upphandling gjorts.  

  
Förvaltningen föreslår åtta åtgärdspunkter för att internbudgeten skall vara i 
balans. 
 
Annelie Svensson yrkar ändring av punkterna 6 och 7. Punkterna kommer av 
förvaltningen att skrivas om och sändas ut tillsammans med protokollet. 
 
Kent Lewén yrkar bifall till förvaltningens förslag med Annelie Svenssons 
ändringsyrkande. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett dokument vari äldrenämnden föreslås 
hemställa hos kommunstyrelsen om förhandsbesked  av utökad ram för 
äldrenämnden med anledning av statsbidrag för sysselsättning som regeringen 
aviserat skall behandlas under vårriksdagen. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagen internbudget inklusive upprättade 8 punkter, med gjorda 
ändringar, för  åtgärder och uppdrag, 
 
att delegera till förvaltningen att göra tekniska justeringar vid behov, samt 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om förhandsbesked av utökad ram för 
äldrenämnden med anledning av förväntade statsbidrag för sysselsättning. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0283.108 
 
 

 
 
 
 
 
 
§ 4 
Förslag till svar på skrivelse från enskild 
 
Äldrenämnden har erhållit en skrivelse från enskild ang händelser som inträffat på 
ett servicehus.  
 
En utredning har gjorts ang de aktuella händelserna. 
 
Förvaltningschefen har upprättat ett förslag till svarsskrivelse. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat svar på skrivelsen. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kent Lewén anmäler jäv i ärendet och lämnar lokalen under beredning och beslut 
av ärendet. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0312.753 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
Carlskrona Gamlegård  

 
 
 
§ 5 
Ansökan om utökat stöd till Carlskrona Gamlegård 
 
En ansökan från Carlskrona Gamlegård om utökat stöd har inkommit. Carlskrona 
Gamlegård bedriver en viktig och bra verksamhet helt i linje med Äldrenämndens 
mål och riktlinjer. Bland annat så erhöll de andra pris i Äldrenämndens kvalitets- 
tävling 2001. 
 
Bidraget som erhållits tidigare har varit 60 tkr per år (5 tkr per månad). 
 
I samråd med äldrenämndens ordförande har äldreförvaltningen upprättat ett 
förslag till beslut. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att Carlskrona Gamlegård får ett årligt bidrag med 120 tkr att gälla fr o m 
verksamhetsåret 2002, 
 
att bidraget betalas ut halvårsvis i förskott,  
 
att bidraget betalas ut då verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2001 
inkommit till Äldreförvaltningen, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen, tillsammans med Carlskrona Gamlegård och 
Karlskronahem, till sammanträdet i juni ta fram förslag på avtal till fortsatt 
samarbete.  
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
 
§ 6 
Inrättande av projektanställning som Äldrekonsulent 
 
I nämndens förslag till budget för 2002 fanns upptaget att inrätta en tjänst som 
Äldrekonsulent som ett projekt under två år. Om projektet faller väl ut är 
ambitionen att funktionen skall permanentas. 
 
Förslaget finns inom ram då funktionen i huvudsak kommer att finansieras av 
särskilda medel för anhörigstöd. Förslaget ligger i linje med parlamentariska 
arbetsgruppens förslag. 
 
Äldrekonsulenten kommer att ha ett ansvar för anhörig- och föreningsfrågor. 
Tjänsten kommer att ha som inriktning att ta tillvara de äldres och anhörigas 
behov av stöd i olika former. Äldrekonsulenten kommer att vara sekreterare i 
Pensionärsrådet och delta i förvaltningens kvalitetsarbete, samt ansvara för 
övergripande planering vad avser kultur i vården. 
 
Tjänsten kommer att tillsättas snarast efter formellt beslut om inrättande.  
 
Funktionen skall utvärderas efter 18 månader, så att nämnden i god tid kan ta 
ställning till ev permanentning. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att under två år inrätta en tjänst som Äldrekonsulent,  
 
att projektet utvärderas efter 18 månader, samt 
 
att tjänsten finansieras av särskilda statsbidrag för anhörigvård. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet 
Än:s 1:e v ordf 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
§ 7 
Val av ordförande i  Kommunala pensionärsrådet efter Björn Fries 
 
Verner Ludvigsson föreslår Annelie Svensson som ordförande i Kommunala 
pensionärsrådet t o m 31 mars 2002. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att utse Annelie Svensson som ordförande i Kommunala pensionärsrådet t o m 31 
mars 2002. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
 

 
 
 
 
 

 
 
§ 8 

 Antal sökande till särskilt boende december 2001, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i december 2001 redovisas. Antalet sökande är totalt i 

december 74 personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 44 personer. 

 
 Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som 

väntat över 3 månader. 
 
 Fortsättningsvis kommer redovisningen att göras mer lättöverskådlig.  
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________ 
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§ 9 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 180 Ekonomisk rapportering 2002 för Karlskrona kommun. 
  
Kommunfullmäktige 
§ 179 Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för åren 2003-2004. 
§ 184 Måldokument för Agenda 21-arbetet i Karlskrona kommun – revidering. 
§ 185 Miljöplan för Karlskrona kommun. 
§ 186 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001. 
 
Arbetsmiljöverket 
Svar på inspektionsmeddelande. 
Uppföljning av svar på inspektionsmeddelande. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Ändringar i socialtjänstlagen. 
Tillsyn av äldreboendet Mölleberg i Karlskrona kommun. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2001-12-21   Mål nr 1105-01. 
  
Cirkulär 
2001:138 Underlag för beslut om delegering inom det sociala området och LSS-
området m m. 
2001:139 Socialtjänstlagen – en vägledning. 
2001:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg. 
 
Socialstyrelsen 
SOSFS 2001:16 (M) Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av 
läkemedel. 
SOSFS 2001:17 (M) Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) 
om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 
 
Meddelandeblad 
Nr 12/01 Försörjningsstöd – ny socialtjänstförordning 2002. 
 
Pensionärernas Samarbetskommitté 
Yttrande till Samhällsbyggnadsförvaltningen över Pottholmen. 
 
Protokoll 
Blekinge FoU-enhet 2001-12-07. 
Samverkansgruppen förhandling jml § 14 MBL 2001-11-13. 
Samverkansgruppen information § 19, 2001-11-20. 
Samverkansgruppen förhandling enligt MBL § 11, 2001-11-28. 
Samverkansgruppen, förhandlingsprotokoll, 2001-12-06.   
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Plats och tid Tegelhuset Palanderska gården 
 onsdagen den 27 februari 2002, kl 10.00-11.10 
 
Beslutande ordförande Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (s) 
 Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Birgitta Ståhl (m)    
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v) §§ 10-17 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abrahamsson (c) 
  Verner Ludvigsson (s) tjänstgörande ersättare §§ 10-20 
  Christer Göstasson (s) tjänstgörande ersättare §§ 10-20 
  Ingegerd Qvist (s) tjänstgörande ersättare §§ 18-20 
Övriga närvarande  
 ersättare Ingegerd Qvist (s)  
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Lennart Rydén (s)  
  Inge Elmström (s) 
  Harry Svensson (m) 
  Lennart Johannisson (m) 
 tjänstemän förvaltningschef  Lars Larsson 
  utvecklingschef Eva Herbertsson   
  ekonom  Ewa Bellwaldius  
  IT-samordnare Inga-Lill Håkansson 
  handikappsekreterare Kajsa Samuelsson 
 sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Evy Andreasson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 10-20 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Annelie Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Evy Andreasson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den    mars 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 10 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-02-13. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari 2002. 
c) ansökan om bistånd enligt 4 kap § 1 Socialtjänstlagen om ekonomisk  
    ersättning för resa och uppehälle i samband med semesterresa. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ks 
Hn 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
§ 11 
Bokslut 2001 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning. Resultatet + 4,9 Mkr är 
säkerställt.  
 
Ett utförligare personalbokslut kommer att färdigställas i mars. 
 
Niclas Bremström, revisor KPMG, har informerat arbetsutskottet att ledamöterna i 
omsorgsnämnden ansvarar för bokslut 2001 tiden fram till delningen och ledamö-
terna i äldrenämnden har ansvaret efter delningen 1/4 2001. Äldrenämnden skall 
dock avlämna årsredovisning för hela året. 
 
De delar av verksamheten där delningen ännu ej är helt klarlagd behandlas av 
förvaltningsledningarna i de båda förvaltningarna. En avstämning med presidierna 
kommer att ske. 
 
Nyckeltalen behöver utvecklas vidare. En revidering av nyckeltalen, samt en ny 
jämförelse mellan korttidsboendena kommer att presenteras i mars.  
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna bokslutet för äldrenämndens verksamhet 2001. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ks 
Hn 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare § 12 

Förslag till reviderat avgiftssystem 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till regler för avgifter enligt Socialtjänstlagen 
för äldre- och funktionshindrade vari framgår samtliga regler och riktlinjer.  
 
Förslaget kan sammanfattas enligt följande: 
• Bibehållna grundprinciper i att efter aktuell inkomst fastställa ev  
      avgiftsutrymme och att avgift uttas i procent av faktiskt utrymme. 
• Införande av avgiftstak. 
• Övergång från fyra till tre nivåer av insatser. 
• Övergång till endast ett förbehållsbelopp i både eget och särskilt boende. 
• Höjt förbehållsbelopp. 
• Höjt tillägg av förbehåll för yngre funktionshindrade. 
• Specificering av tillägg resp avdrag på förbehållsbeloppet. 
• Begränsning av högsta godtagbara hyreskostnad har tagits bort. 
• Från 1.1.2003 övergång till att beakta faktiska ränteinkomster, samt 
• Att makars inkomst slås samman och delas endast om det är till fördel för den   
      enskilde. 
 
Samtliga förändringar, med undantag av beräkningen av ränteinkomster, föreslås 
träda i kraft 1.7.2002. 
 
Äldreförvaltningen kommer att komplettera materialet med en mening: Oskäliga 
kostnader för den enskilde får prövas från fall till fall. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat förslag till avgifter för äldre- och handikappomsorg enligt 
socialtjänstlagen, 
 
att förändringarna träder i kraft 1.7.2002, 
 
att förändringar som avser ränteinkomster träder i kraft 1.1.2003, samt 
 
att Äldrenämnden erhåller full täckning för reformen. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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Diariet Dnr  
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
IT-lotsarna 

 
 
 
§ 13 
Äldreförvaltningens IT-plan för 2002-2007 
 
Äldre- och Handikappförvaltningarna hade den 30 oktober 2001 ett gemensamt 
IT-seminarium med deltagare från olika yrkeskategorier samt IT-enheten. Syftet 
med seminariet var att ge en nulägesbeskrivning av förvaltningarnas IT, informera 
om kommunens IT-vision, samt ta reda på vad det fanns för tankar och idéer om 
IT i vår verksamhet. Det som arbetsgrupperna redovisade är en viktig del i arbetet 
att ta fram nya IT-planer för förvaltningarna. 
 
En IT-plan skall vara långsiktig och ett viktigt ledningsdokument som beskriver 
de mål och riktlinjer nämnderna har med sin IT-verksamhet. Förvaltningen 
upprättar sedan en kortsiktig handlingsplan med koppling till budget för 
respektive år. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till IT-plan. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till IT-plan, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta och genomföra en handlingsplan för 2002-
2003. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
Utb nämnden 
BUN 

 
 
§ 14 
Översyn av kostverksamheten i äldreförvaltningen 

 
Förvaltningen har sett det nödvändigt att göra en översyn av förvaltningens egen 
kostproduktion och dess kapacitet framöver. 
 
Äldreförvaltningen har gemensamt med kostfunktionen upprättat ett dokument där 
en ingående analys av verksamhetens behov och resursutnyttjande redovisas. 
 
Äldreförvaltningen har också i samband med internbudgetarbetet för 2002 fått i 
uppdrag att fortsätta att utreda möjligheter till kyld mat inom ett område. 
 
En arbetsgrupp har bildats tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden för att utröna samplanering för kostverksamheten och ta 
tillvara möjligheter till samverkan och ev överkapacitet. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att äldreförvaltningen får i uppdrag att i första hand lösa behov av utökning och 
förändringar i kostorganisationen tillsammans med berörda nämnder och 
förvaltningen inom Karlskrona kommun, 
 
att om inte matproduktion kan tillskapas inom kommunens egen verksamhet 
förbereda för upphandling av alternativ leverantör, 
 
att äldreförvaltningen återkommer till äldrenämnden och redovisar förslag till 
förändringar av kostproduktion med tillhörande ekonomiska kalkyler och 
konsekvensbeskrivningar, 
 
att uppdra till äldreförvaltningen att fortsätta utreda möjligheterna till att erbjuda 
kyld mat som ett komplement inom ett geografiskt område, samt 
 
att inte göra några ytterligare investeringar i Rosenborgs kök. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0227.004 
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
§ 15 
Gallrings- och bevarandeplaner för äldrenämndens handlingar 
 
Enligt gällande arkivreglemente skall varje facknämnd besluta om gallring av sina 
allmänna handlingar. 
 
För allmänna handlingar som finns hos flera nämnder fattar arkivmyndigheten 
gallringsbesluten. 
 
I den föreliggande gallrings- och bevarandeplanen finns äldrenämndens hela 
bestånd av allmänna handlingar upptagna, d v s både sådana handlingar som skall 
bevaras för framtida forskning och sådana som kan gallras efter viss tid.  
 
Gallrings- och bevarandeplanerna är upprättade i samarbete mellan 
kommunarkivet och äldreförvaltningen enligt riksarkivets råd och anvisningar om 
gallring och bevarande av kommunala handlingar. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att anta gallrings- och bevarandeplaner för nämndens handlingar. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
§ 16 
Äldrenämndens investeringsplan för 2002 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder ska återkomma med 
investeringsplaner per objekt för godkännande, innan de i budgeten angivna 
investeringsramarna får ianspråktas. 
 
Äldrenämnden har erhållit en reducerad budgetram för investeringar avseende 
budget 2002, jämfört med det som äskades.  
 
Förvaltningen har gjort ett nytt förslag utifrån de 4 Mkr som erhållits 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 
äldrenämnden för 2002, 
 
att begära investeringstillstånd hos kommunfullmäktige för att starta upp 
Vedebylund II, samt 
 
att begära investeringstillstånd hos kommunstyrelsen för utbyte av datorer. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 

 
 
 
 
 

  § 17 
 Antal sökande till särskilt boende januari 2002, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i januari 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i januari 

79 personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 43 personer. 

 
 Vidare redovisas fördelade boresurser, samt tiden för hur länge de väntat som 

väntat över 3 månader. 
 
 Äldrenämnden önskar till nästa sammanträde få redovisning på hur många som är 

biståndsbedömda och vistas på korttidsboende i väntan på plats i särskilt boende. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0026.736 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 
 
 

§ 18 
Förslag till start av verksamhet vid Vedebylund II 
 
Äldrenämndens AU uppdrog 2002-02-13 till förvaltningen se över planeringen för 
starten av verksamheten med inriktning mot att senarelägga överflyttningen av 
befintlig verksamhet till efter sommaren. 
 
Enligt ursprunglig planering i äldrenämndens om- och tillbyggnadsprogram för 
särkilt boende skall Vedebylund II startas upp i maj 2002.  
 
Därefter har förvaltningen föreslagit att den utökade delen av verksamheten startar 
1 september, eftersom det är olämpligt att starta helt ny verksamhet före 
sommaren p g a kommande semestrar. Dessutom måste beslut om ytterligare 
budgetmedel för hösten 2002 avvaktas. 
 
Förvaltningen har tagit fram konsekvenserna av att avvakta till augusti/september 
med inflyttning av befintlig verksamhet. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att uppdra åt förvaltningen att senarelägga flyttningen av gruppboenden till 
Vedebylund II till mitten av augusti (preliminärt 2002-08-19). 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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§ 19 
Information om Handikappolitiska programmet 
 
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare, informerar om kommunens 
handikappolitiska program. 
 
Kommunen skall aktivt öka medvetenheten om människor med funktions-
nedsättning, deras rättigheter, behov och möjligheter. 
 
Kommunen skall eftersträva att alla får det stöd och den service de behöver för att 
bli mer oberoende i det dagliga livet. 
 
I alla viktiga policysammanhang och övergripande planering skall handikapp-
aspekterna beaktas. 
 
All personal som arbetar med frågor som berör människor med funktionshinder 
ska erbjudas lämplig utbildning. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 20 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 8 Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik administration. 
  
Kommunfullmäktige 
§ 4 Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik administration. 
  
Landstinget Blekinge 
Vårdens svåra val. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 27 mars 2002, kl 10.00-11.30 
 
Beslutande ordförande Björn Fries (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
 Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Birgitta Ståhl (m)    
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Lennart Johannisson (m) tjänstgörande ersättare §§ 21-29 
  Jan Spjuth (kd) tjänstgörande ersättare §§ 21-29 
Övriga närvarande  ersättare Verner Ludvigsson (s)  
   Christer Göstasson (s)  
   Ingegerd Qvist (s) 
   Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s) 
   Harry Svensson (m) 10.05-10.55 
   Camilla Persson (v) 
  tjänstemän förvaltningschef  Lars Larsson 
   ekonom  Ewa Bellwaldius  
   personalsekreterare, Henrik Sundihn 
   personalsekreterare, Petra Nord 
   äldrekonsulent, Marika Persson 
   projektledare Läsrörelsen, Tina Lindemalm 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Bengt Lindskog 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 21-29 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Björn Fries 

Justerare  ___________________ 
 Bengt Lindskog 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den    april 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 21 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-02-27 och 2002-03-13. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari 2002. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ks 
Ledn gr § 22 
Pers sekr Budgetuppföljning per den 28 februari 2002 
Ekonomer 
Utredare Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa en avvikelse från budget år 2002 

med – 6,0 Mkr. Efter två månader är avvikelsen – 3,1 Mkr, men i detta ingår 
ankomstregistrerat med 2,1 Mkr.  
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten, 
dels ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Det är förvaltningens 
avsikt att dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksamheten, men med 
tanke på trycket i verksamheten vill förvaltningen ändå uppmärksamma 
besparings-kravet som ett observandum. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 28 februari 2002, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett samlat förslag på äskande om 
kompletteringsbudget. 
 
Efter överläggningar med kommunledningen och kommunledningsförvaltningen 
föreslår äldreförvaltningen äldrenämnden att 2:a att-satsen utgår och ersätts med  
 
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till balansering av äldrenämndens 
budget för år 2002. 
 
Annelie Svensson yrkar bifall till arbetsutskottets 1:a att-sats, samt förvaltningens 
förslag på ny att-sats. 
 
Kent Lewén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Annelie Svenssons förslag mot Kent Lewén 
yrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Annelie Svenssons förslag. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 28 februari 2002, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till balansering av äldrenämndens 
budget för år 2002. 
 
Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Birgitta Ståhl, Inge-Britt Elfner, Evy Andreasson, 
Lennart Johannisson, Jan Spjuth reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Diariet   Dnr 2002.0008.210 
Ks 
Ledn gr § 23 
Pers sekr Besvarande av motion ang äldreboende på Hästö 
Ekonomer 
Utredare Mats Lindbom (c), har i kommunfullmäktige motionerat om att berörda nämnder 

undersöker möjligheten att etablera ett äldreboende på Hästö. Motionen har 
remitterats till Äldrenämnden för yttrande senast 02-04-30. 
 
Motionären pekar på behovet av utbyggnad av äldreboende inom Karlskrona – 
Lyckeby-området. Då varvsverksamheten nu är avvecklad på Hästö finns inte 
längre skäl till att ha en skyddszon mellan varvsverksamhet och 
bostadsbebyggelse. 
Marken är kommunal och motionären vill att berörda nämnder undersöker 
möjligheten att etablera ett äldreboende och inleda nödvändig detaljplaneändring. 
 
För att undvika begreppsförvirring om äldreboende, är det viktigt att följande 
förtydligande görs. Äldrenämnden har ett specifikt ansvar för att det finns särskilt 
boende för äldre enligt Socialtjänstlagen. Allmänt anser nämnden att det är viktigt 
att man skapar förutsättningar för etableringar av seniorboenden (55 + etc) när 
områden för flerbostadshus planeras. 
Generellt sett har Äldrenämnden ett om- och utbyggnadsprogram. Behov härut-
över föreligger ej på kort sikt. Sedan tidigare har vissa objekt blivit försenade. Att 
i detta läge väga in än fler alternativ innebär en risk att processen ytterligare 
försenas. 
 
Att etablera ett äldreboende på södra delen av Hästö bedöms mindre lämpligt. 
Hela ön är 30-zon och ett äldreboende hade inneburit ökade transporter av främst 
tung trafik. Dessa transporter hade gått förbi både skola och förskola. 

 
Arbetsutskottet föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motion om byggande av särskilt boende för äldre på Hästö. 
 
Kent Lewén m fl yrkar bifall till motionen. 
 
Annelie Svensson m fl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kent Lewén 
bifallsyrkande till motionen och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbets-
utskottets förslag. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att avslå motion om byggande av särskilt boende för äldre på Hästö. 
 
Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Inge-Britt Elfner, Evy Andreasson, Lennart 
Johannisson, Jan Spjuth reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Diariet  Dnr 2001.0299.042 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 24 
Verksamhetens årsberättelser 
 
Verksamhetsberättelser från verksamheten har skickats ut till ledamöterna för 
kännedom. 
 
Frågor ang friskvård uppkommer. Information ang friskvård kommer att lämnas 
vid nästa sammanträde. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer § 25 
Utredare Åldrandet i Blekinge 
Åldrandet i  
Blekinge Forskningsprojektet Åldrandet i Blekinge ingår som en del i det nationella 

projektet Swedish National Study on Care ang Aging (SNAC). 
 
Deltagare i projektet i Blekinge är Sölvesborgs och Karlskronas kommuner, samt 
primärvårdens basenheter i dessa kommuner. Studien startade år 2001. 
Delfinansie-ring av projektet sker via anslag från Socialdepartementet. För 
Blekinges del är detta anslag 3 miljoner kronor per år och ges under förutsättning 
att berörda kommuner och Landstinget ställer upp med motsvarande medel. För 
Karlskronas del innebär detta 1,0 miljoner kronor/år. Kommunens verkliga 
kostnader för projektet under 2001 var ca 350.000 kronor. Kommunen har tidigare 
förbundit sig medverka i projektet under åren 2001-2002. 
 
En skrivelse har inkommit från professor Bo Hagberg, vetenskaplig ledare för 
projekt Åldrandet i Blekinge, med en begäran om en avsiktsförklaring från 
kommunen vad gäller medverkan i projektet under åren 2003-2005. Socialde-
partementet har utlovat en fortsatt oförändrad finansiering av SNAC-projektet 
under åren 2003-2005 under förutsättning att landsting och kommuner också 
bidrar med motsvarande resurser. 
 
Enligt äldreförvaltningens bedömning kan projektet ha ett potentiellt stort värde 
långsiktigt. Projektet är intressant för alla kommuner och landsting och följs 
därför med stort intresse även av statliga myndigheter, kommun- och 
landstingsförbunden m fl. 
 
Äldreförvaltningen anser att finansieringen av projektet bör ske helt med statliga 
eller andra externa medel och inte av enskilda kommuner och landsting som 
medverkar. Kommuner som deltar bör få sina merkostnader täckta via statens 
finansiering. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att delta i projektet Åldrandet i Blekinge endast under förutsättning att 
kommunens merkostnader för medverkan i projektet finansieras med statliga eller 
andra externa medel. 
 
Äldrenämndens ledamöter önskar information innan medverkan i projektet 
eventuellt avbryts. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 

 
 
 

   
 
  § 26 
 Antal sökande till särskilt boende februari 2002, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i februari 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 

februari 81 personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 45 personer. 

 
 Önskemål framfördes att berörda tjänstemän vid myndighetskontoret medverkar 

vid äldrenämndens nästa sammanträde och svarar på frågor ang kön till särskilt 
boende. Informationen kommer att ges efter den offentliga delen av 
sammanträdet. 

 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________ 
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§ 27 
Information ang Litteratur i vården – ett projekt inom Läsrörelsen 
 
Tina Lindemalm, projektledare Läsrörelsen och Marika Persson, äldrekonsulent 
äldreförvaltningen informerar om det pilotprojekt som pågår inom Äldreomsorgen 
i Karlskrona kommun. 
 
Pilotprojektet har två syften: 
 
1. Att vårdbiträden inom äldreomsorgen skall synliggöra och stärka professionen 

genom att hitta ett gemensamt språk för att beskriva sitt omsorgsarbete. Detta 
sker genom skönlitteratur och reflekterande samtal. 

 
2. Att samma vårdbiträden tillsammans med sina brukare skall starta Läshus som 

utgår ifrån de äldres tankar och reflektioner med hjälp av litteratur och aktivt 
lyssnande. 

 
Projektet är indelat i tre steg, varav de två första är avslutade och det tredje just 
har startat. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 28 
MEDDELANDEN 
 
Brev 
PRO Rödeby, ang äldrebostäder. 
 
Protokoll 
Kommunala pensionärsrådet 2002-03-04. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-01-22. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-02-19. 
Blekinge FoU-enhet 2002-02-08. 

  
___________________ 
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§ 29 
Avtackning Björn Fries 
 
Ordförande Björn Fries tackar nämndens ledamöter för det år han varit ordförande 
i nämnden.  
 
Annelie Svensson, 1:e vice ordförande, tackar Björn Fries för tiden i 
äldrenämnden och önskar honom lycka till i det nya arbetet. 
 
Kent Lewén, 2:e vice ordförande, tackar Björn Fries för gott samarbete i 
äldrenämnden och önskar lycka till i fortsättningen. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd den 27 mars 2002-03-20 
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§ 24 Verksamhetens årsberättelser 
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§ 26 Antal sökande till särskilt boende februari 2002, samt fördelade resurser 

§ 27 Information ang Kultur i vården 
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§ 29 Avtackning Björn Fries 
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Plats och tid Tegelhuset Palanderska gården 
 onsdagen den 24 april 2002, kl 10.00- 
 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Ingela Abramsson (c) 
  Verner Ludvigsson (s) tjänstgörande ersättare §§ 30-44 
  Harry R:son Svensson (m) tjänstg ers §§ 30-42,  kl 10.00-12.00 
  Jan Spjuth (kd) tjänstgörande ersättare §§ 30-44 
Övriga närvarande  ersättare Christer Göstasson (s)  
   Ingegerd Qvist (s) 
   Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s) kl 10.00-12.00 
   Lennart Johannisson (m) 
   Camilla Persson (v) 
  tjänstemän förvaltningschef  Lars Larsson 
   planeringschef Lars-Åke Nordin 
   ekonom  Ewa Bellwaldius  
   personalsekreterare Susanne Nordin 
   myndighetschef Carina Thörnqvist 
   biståndshandläggare Ywonne Perzon 
   pådrivare i hälsofrämjande Mia Eriksdotter 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Ingela Abramsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 30-44 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Ingela Abramsson 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     april 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 30 
Val till äldrenämndens arbetsutskott efter Björn Fries 
a) ledamot 
b) ordförande 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att utse Åke Svensson som ledamot och tillika ordförande i äldrenämndens AU. 
 
___________________ 
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§ 31 
Val av ordförande i Kommunala pensionärsrådet  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att utse Åke Svensson som ordförande i Kommunala pensionärsrådet. 

     
  ___________________ 
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§ 32 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-04-10. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2002. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ks 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 
  § 33 
  Delårsbokslut per den 31 mars 2002 
  
  Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa en avvikelse från budget år 2002 

med – 8,5 Mkr. Efter tre månader är avvikelsen – 3,1 Mkr, men i detta ingår 
ankomstregistrerat med 2,3 Mkr.  
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Det är förvaltningens 
avsikt att dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksamheten, men med 
tanke på trycket i verksamheten vill förvaltningen ändå uppmärksamma 
besparings-kravet som ett observandum. 
 
Eftersom redan generella besparingskrav ligger utlagda enligt ovan kan förvalt-
ningen idag inte se att det är möjligt att lägga ut ännu större generella besparings-
krav utan att äventyra såväl arbetsmiljö som kvalitet. Förvaltningen anser att 
kommunfullmäktige bör informeras om detta och att en begäran om komplette-
ringsbudget görs. 
 
Utöver ovanstående vill förvaltningen uppmärksamma att det även finns andra 
skäl att förstärka upp äldrenämndens budget. Detta med tanke på satsningar som 
behöver göras för att minska sjukfrånvaron, bl a genom förstärkningar när det 
gäller antalet arbetsledare. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad budgetuppföljning, samt 
 
att föreslå nämnden hemställa hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 
8,5 Mkr för 2002 i enlighet med Förslag till balansering av äldrenämndens 
budget 2002. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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   Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 34 
Förslag till balansering av äldrenämndens budget 2002 
 
Av budgetprognos framgår att nämnden riskerar ett negativt utfall om ca 6 Mkr. 
Därutöver saknas 2,5 Mkr att starta upp Vedebylund 2 i september som ett 
tillskott om ca 20 platser. 
 
Förvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram ett samlat förslag för att uppnå 
balans i ekonomin, vilket också gjorts. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att Vedebylund 2 starta den 1.9 enligt planering som innebär en utökning om ca 
20 platser, samt 
 
att fortsätta genomförandet av tidigare beslutade åtgärder för budgetanpassning 
om 4 Mkr. 
 
Härutöver föreslås äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att begära ramutökning om 8,5 Mkr för år 2002 för att ej riskera en sänkning av 
mål och kvalitet i verksamheten. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0080.212 
Samh byggn förv § 35 

Yttrande över karlskrona.se – förslag till översiktsplan för Karlskrona 
kommun 
 
Förslaget till översiktsplan för Karlskrona kommun anger strategier för de 
närmaste 20 åren och syftar bl a till att möta behov av bostads- och verksamhets-
områden, servicefunktioner samt infrastruktursatsningar. Med sitt långa tidsper-
spektiv blir översiktsplanen en naturlig arena för en allmän diskussion om 
kommunens framtid. Visioner och förslag rörande kommunens utveckling kan 
offentliggöras, debatteras och ges en politisk förankring. Översiktsplanen är också 
ett instrument för dialog med staten om allmänna intressen och riksintressen. 
 
Planen har tidigare varit föremål för samråd. Yttrande över planförslaget skall 
avges senast 30 april 2002. 
Äldreförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. 
Äldrenämnden har inget att erinra mot översiktsplanen och ser med 
tillfredsställelse att viktiga frågor inom äldrenämndens verksamhetsområden har 
lyfts fram. 
Äldrenämnden vill dock framhålla att behovet av äldrebostäder är stort i centrala 
Karlskrona. Detta behov kommer att öka ytterligare under översiktsplanens plane-
ringshorisont som är 20 år. Efter hand som de stora åldersklasserna från 1940-talet 
når höga åldrar kommer behovet av äldrebostäder att öka trots inriktningen att i 
första hand stödja ordinärt boende. Detta måste beaktas i planeringen på ett tydligt 
sätt, eftersom tillgängliga objekt på Trossö och intilliggande stadsdelar är 
begränsade. 
 
För att undvika begreppsförvirring om äldreboende, är det viktigt att följande för-
tydligande görs. Äldrenämnden har ett specifikt ansvar för att det finns särskilt 
boende för äldre enligt Socialtjänstlagen. Allmänt anser nämnden att det är viktigt 
att man skapar förutsättningar för etableringar av seniorboenden (55+ etc) när 
områden för flerbostadshus planeras. 
 
Skrivningen på sidan 55 i planförslaget kräver två förtydliganden. Vad avser 
behovet av ersättningsboende bör detta kompletteras med eller i dess 
upptagnings-område. Det är inte säkert att nybyggnation bäst sker där aktuellt 
boende är beläg-et. Vad avser Rödeby kan en etablering i de norra 
kommundelarna inte uteslutas. 
För att ekonomiskt försvara driften av ett särskilt boende måste en viss volym 
uppnås. Detta innebär att nämnden ej kan etablera små enheter av särskilt boende 
runt om i kommunen. Behovet av lättillgängliga lägenheter är dock viktigt. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat yttrande. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2002.0130.214 
Samhällsb förv 

 
 
 
 
 
 
 

  § 36 
Yttrande över detaljplaneprogram för Fryshuset, Saltö, Karlskrona 
kommun, Blekinge län 
 
Planprogrammet har översänts för samråd. Yttrande skall avlämnas senast den 6 
maj 2002. 
 
Bakgrund och syfte 
 
JM AB har för avsikt att förvärva Fryshuset på Saltö, för att där istället uppföra ca 
100 lägenheter i 7 punkthus. 
 
Området måste detaljplaneläggas innan bebyggelse för ett nytt användningssätt 
kan ske. Programmet är ett inledande arbete i denna process. I ett uppföljande 
skede avses en detaljplan att upprättas. 
 
Äldrenämnden förutsätter en god allmän tillgänglighet i området och att boendet 
utformas på ett sätt som ger goda förutsättningar för ett kvarboende i eget boende. 
En särskild fråga som måste lösas är riskerna med ammoniak från närliggande 
isverk. 
 
Allmänt anser nämnden att det är viktigt att man skapar förutsättningar för och 
prövar intresset av seniorboenden (55+ etc) när områden för flerbostadshus 
planeras. 
 
Generellt sett har Äldrenämnden ett om- och utbyggnadsprogram. Behov 
härutöver föreligger ej på kort sikt (t o m 2004). Om projekteringen av 
planområdet drar ut på tiden önskar Äldrenämnden att man prövar behovet och 
möjligheten till att även etablera ett särskilt boende inom området. Detta behov 
kan kopplas till behov av ombyggnationer i det befintliga beståndet. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  yttra sig enligt ovan. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
 
 

Diariet  Dnr 
Ledn gr  
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Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 

 
 
§ 37 
Översyn av beredskapsplan för äldrenämndens verksamheter 
 
Förslag till beredskapsplan har upprättats. 
 
Lars-Åke Nordin gör en kort presentation av materialet och kompletteringar 
beträffande beredskap vid elavbrott. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen med godkännande till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 
 

§ 38 
Kompetensutveckling inom äldreförvaltningen 
  
Susanne Nordin informerar att förvaltningen årligen har behov av att nyrekrytera 
80-120 personer. Förvaltningen har tillsammans med Kommunal och kommun-
ledningsförvaltningen tittat på möjligheten till snabbare anställningar. Man tittar 
på kompetensfrågan där 230 är aktuella för förtida rekrytering. Av dessa saknar 
100 adekvat utbildning.  
 
Länsarbetsnämnden är beredd att upphandla en kurs för 70 vårdbiträden varav 30 
kan börja i höst. Ytterligare 30 kan börja utbildning våren 2003. Detta innebära 
inga nya kostnader för förvaltningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
  

 
 

 
§ 39 
Förslag om arbete med hälsofrämjande insatser inom äldreförvaltningen 
 
Mia Eriksdotter har av förvaltningen fått i uppdrag att ta fram förslag till 
projektplan för arbete med att förebygga ohälsa. Projektet går under namnet 
HÄLSOFRÄMJANDE 2002-2003. 
 
Mia Eriksdotter informerar om projektplanen och ger exempel på de aktiviteter 
som för närvarande är aktuella.  
 
Under vecka 18 påbörjas ett projekt i Jämjö-området, där alla anställda kommer 
att inbjudas för information och diskussion om vilka aktiviteter som är mest 
lämpliga för att förebygga ohälsa. 
 
Arbetsutskottet föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna projektplanen, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen utarbeta förslag till budget för projektet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Träffpunkt Strandgården 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 
§ 40 
Avtal om aktiviteter vid träffpunkt Strandgården 
 
Tidigare avtal har upphört. Omsorgsnämnden ville dels ej binda upp en helt ny 
nämnd och dels underlätta planeringen inför tänkt Seniorcentrum vid 
Strandgården. 
 
Planerad byggnation vid Pottholmen är försenad och med anledning av detta bör i 
stort sett nuvarande avtal förlängas. 
 
Äldreförvaltningen föreslår ett avtal om tre år. 
 
Strandgården utgör en viktig förebyggande resurs genom att erbjuda en menings-
full sysselsättning i gemenskap med andra. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till avtal om aktiviteter vid träffpunkt 
Strandgården. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 



  24 april 2002   13 

Diariet  Dnr 2001.0250.753 
PRO Tving 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 

§ 41 
Ang verksamheten i PRO Tvings hobby/snickerilokal 
 
Omsorgsnämnden i Karlskrona beslöt 1992-12-15, på förslag av Kommunala 
pensionärsrådet, att förening som bedriver social verksamhet kan efter prövning 
erhålla ersättning för utgifter i samband med åtagandet. Kontrakt skall upprättas. 
 
Avtal har upprättats mellan omsorgsnämnden och PRO Tving ang aktiviteter för 
äldre och handikappade i PRO:s hobby/snickeriverkstad i Tvings Folkets hus 
under perioderna 
1993-01-01 t o  m 1993-12-31 
1994-01-01 t o  m 1995-12-31 
1996-01-01 t o  m 1997-12-31 
1998-01-01 t o  m 1999-12-31 
2000-01-01 t o  m 2001-12-31 
 
PRO Tving har lämnat redogörelse för verksamheten för senaste avtalsperioden. 
 
Äldreförvaltningen föreslår att nytt avtal skall upprättas. 
 
Äldrenämnden AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att nytt avtal för perioden 2002-01-01—2003-12-31 upprättas. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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   Dnr 2002.0134.007 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 42 
Redovisning av revisionsrapport ang äldreförvaltningens styrning 

 
  Kommunens revisorer vill redovisa rapporten för nämnden men ärendet utgår p g 

av sjukdom. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 

 
 
 

   
 
  § 43 
 Antal sökande till särskilt boende mars 2002, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i mars 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i mars 71 

personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 43 personer. 

 
 Carina Thörnqvist och Ywonne Perzon från Myndighetskontoret informerar om 

kösituationen, varför en del väntat länge och vilka insatser som de äldre har 
istället.  

 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________ 
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§ 44 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 43 Arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2001. 
  
Kommunfullmäktige 
§ 19 Kommunala val. 
§ 25 Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001. 
§ 27 Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor. 
§ 33 Svar på motion om arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Karlskrona kommun i siffror – folkmängd 2001-12-31. 
  
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad Nr 4/02  
Den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken – uppföljning av statligt 
stimulansbidrag för anhörigstöd och fortbildning av arbetsledare/bistånds-
bedömare. 

  
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 april 2002 
 
§ 30  Val till äldrenämndens arbetsutskott efter Björn Fries 
 
§ 31  Val av ordförande i Kommunala pensionärsrådet 
 
§ 32  Delegeringsbeslut 
 
§ 33  Delårsbokslut per den 31 mars 2002 
 
§ 34  Förslag till balansering av äldrenämndens budget 2002 
 
§ 35  Yttrande över karlskrona.se – förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun 
 
§ 36  Yttrande över detaljplaneprogram för Fryshuset, Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge 

län 
 
§ 37  Översyn av beredskapsplan för äldrenämndens verksamheter 
 
§ 38  Kompetensutveckling inom äldreförvaltningen 
 
§ 39  Förslag om arbete med hälsofrämjande insatser inom äldreförvaltningen 
 
§ 40  Avtal om aktiviteter vid träffpunkt Strandgården 
 
§ 41  Ang verksamheten i PRO Tvings hobby/snickerilokal 
 
§ 42  Redovisning av revisionsrapport ang äldreförvaltningens styrning 
 
§ 43  Antal sökande till särskilt boende mars 2002, samt fördelade resurser 
 
§ 44  MEDDELANDEN 
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Plats och tid Tegelhuset Palanderska gården 
 onsdagen den 29 maj 2002, kl 10.00-12.30 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) tj §§ 45-50 kl 10.00-12.20 
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Lennart Johannisson (m) tjg ersättare §§ 45-55 
  Verner Ludvigsson (s) tjg ersättare §§ 51-55 kl 12.20-12.30  
Övriga närvarande ersättare Verner Ludvigsson (s) kl 10.00-12.20 
  Christer Göstasson (s)  
   Ingegerd Qvist (s) 
   Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s) kl 10.00-12.20 
  Harry R:son Svensson (m) kl 10.45-11.15 
   Camilla Persson (v) 
   Jan Spjuth (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef  Lars Larsson 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   ekonom  Ewa Bellwaldius  
   distriktschef Eva Herbertsson 
  fastighetsförvaltare Martin Wallin 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Ingela Abramsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 45-55 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Ingela Abramsson 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       juni 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 45 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-04-23 och 2002-05-15. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret april 2002. 
c) yttrande över marknadsplan för BlekingeTrafiken AB 2003-2005. 
d) yttrande över detaljplaneprogram för kv Havfrun, Hector m fl  (Västerudd),    
    Karlskrona kommun, Blekinge län. 
e) svar på skrivelse ang nivåbedömning i särskilda boenden. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ks 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 

§ 46  
Delårsbokslut per den 30 april 2002 
 
Äldreförvaltningens verksamhet beräknas uppvisa ett nollresultat för år 2002, då 
hänsyn är tagen till föreslagen kompletteringsbudget. Efter fyra månader är 
avvikelsen – 4,3 Mkr, men i detta ingår ankomstregistrerat med 1,8 Mkr.  
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Det är förvaltningens 
avsikt att dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksamheten, men med 
tanke på trycket i verksamheten vill förvaltningen ändå uppmärksamma 
besparings-kravet som ett observandum. 
 
Förvaltningen vill uppmärksamma att det finns ytterligare skäl att förstärka upp 
äldrenämndens budget. Detta med tanke på satsningar som behöver göras för att 
minska sjukfrånvaron. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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 Dnr 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 47 
Information om direktiv och ramar inför budget 2003-2005 
 
Ewa Bellwaldius informerar att förvaltningen kommer att få en utökning av ram 
med 13,5 Mkr. 
 
Vid junisammanträdet kommer förvaltningens förslag till budget att presenteras. 
Beslut ang budget sker vid augustisammanträdet. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Kf  § 48 
Ledn gr Förslag om utbyggnad av särskilt boende för äldre 
Ekonomer 
Pers sekr Tidigare omsorgsnämnden har arbetat med ett av nämnden beslutat om- och  
Utredare utbyggnadsprogram där olika äldreboenden byggts om eller ersatts för att uppfylla 

kraven enligt nämndens program för vård-, boende- och livsmiljö. 
 
Under hösten 2001 fick äldrenämndens AU presenterat ett förslag till äldreboende 
vid Prästgårdstomten i Lyckeby. Representanter för NCC informerade bl a vid 
AU:s sammanträde i augusti. Rotelsamordnarna för samhällsplanering resp de 
mjuka förvaltningarna hade av kommunledningen fått i uppdrag att utreda alla 
alternativ som kunde vara möjliga för ett äldreboende på Trossö. 
Under senare delen av hösten presenterades de förslag som var tänkbara i form av 
ett skissförslag till ett äldreboende vid kv Adlersten, vilket presenteras av 
Karlskronahem AB vid AU:s sammanträde i maj 2002. 
 
Äldreförvaltningen har jämfört de olika alternativen utifrån olika aspekter och 
förordar att bygga äldrebostäder i kv Adlersten. 
 
Äldrenämndens AU beslutar föreslå äldrenämnden föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att godkänna utökning av äldrenämndens budgetram för utökning av särskilt 
boende med 5 mkr år 2004 och 10 mkr år 2005, samt 
 
att godkänna att kommunen tecknar hyresavtal 25 år om äldreboende i kv 
Adlersten i enlighet med föreliggande erbjudande från Karlskronahem AB. 
 
Äldrenämnden beslutar för egen del under förutsättning av 
kommunfullmäktiges medgivande om utökad budgetram enligt ovan 
 
att teckna överenskommelse med Karlskronahem AB om uppförande av 
äldreboende i kv Adlersten i enlighet med föreliggande erbjudande, 
 
att uppdra åt förvaltningen att upprätta en plan för förändringar av befintliga 
boenden inom Trossö och mellanstaden med anledning av ovanstående 
byggnation,  

 
att uppdra åt förvaltningen planera för kostproduktionen med anledning av 
ovanstående förändringar, 

 
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med alternativt förslag till användning 
av översta våningsplanet, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Karlskronahem planera utemiljön 
så att den bättre tillgodoser de äldres behov och även skapar ett mervärde för 
befintligt äldreboende i kvarteret.   forts. 
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Dnr 
§ 48 (forts) 
Förslag om utbyggnad av särskilt boende för äldre 
 
Kent Lewén yrkar bifall till arbetsutskottets 1:a att-sats, samt att äldrenämnden 
beslutar uppdra åt förvaltningen att slutförhandla med ägaren till fastigheten 
Beseboda 1:79 i syfte att få ett justerat beslutsförslag för byggande av äldreboende 
i Lyckeby, avslag på AU:s övriga att-satser. 
Sven-Otto Ullnér, Inge-Britt Elfner, Ingela Abramsson och Evy Andreasson yrkar 
bifall till Kent Lewéns yrkande. 
Bengt Lindskog och Annelie Svensson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om arbetsutskottets första 
att-sats. 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kent Lewéns 
yrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder arbetsutskottets förslag röstar JA. Den som biträder Kent Lewéns yrkande 
röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster, 7 NEJ-röster.  
JA röstade Åke Svensson, Annelie Svensson, Mats Crambé, Kerstin Johansson, 
Owe Peterson, Siv Brorsson, Siv Holmberg, Bengt Lindskog.  
NEJ röstade Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Inge-Britt Elfner, Claes Wallgren, 
Evy Andreasson, Ingela Abramsson, Lennart Johannisson. 
 
Äldrenämnden har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna utökning av äldrenämndens budgetram för utökning av särskilt 
boende med 5 mkr år 2004 och 10 mkr år 2005, samt 
att godkänna att kommunen tecknar hyresavtal 25 år om äldreboende i kv 
Adlersten i enlighet med föreliggande erbjudande från Karlskronahem AB. 
 
Äldrenämnden beslutar för egen del under förutsättning av kommun-
fullmäktiges medgivande om utökad budgetram enligt ovan 
att teckna överenskommelse med Karlskronahem AB om uppförande av 
äldreboende i kv Adlersten i enlighet med föreliggande erbjudande, 
att uppdra åt förvaltningen att upprätta en plan för förändringar av befintliga 
boenden inom Trossö och mellanstaden med anledning av ovanstående 
byggnation,  
att uppdra åt förvaltningen planera för kostproduktionen med anledning av 
ovanstående förändringar, 
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med alternativt förslag till användning 
av översta våningsplanet, samt 
att uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Karlskronahem planera utemiljön 
så att den bättre tillgodoser de äldres behov och även skapar ett mervärde för 
befintligt äldreboende i kvarteret. 
 
Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Inge-Britt Elfner, Claes Wallgren, Evy 
Andreasson, Ingela Abramsson, Lennart Johannisson reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  Bilaga 1 
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Diariet  Dnr 
Kled 

 
 
 
 
 
 
 
§ 49 
Årsredovisning donationsfonder 
 
Äldrenämnden har två fonder vars årsredovisningar skall lämnas till 
Länsstyrelsen. 
 
Karl Gustafssons fond, Elineberg 
Fondens avkastning skall användas för trivselbefrämjande åtgärder på Elineberg. 
 
Avkastningen används numera vartannat år till en större fest på Elineberg. 
 
Leopold Rubens sjukvårdsfond 
Fondens avkastning skall användas för inköp av medicin och för annan hjälp åt 
mindre bemedlade, sjuka personer, som är mantalsskrivna i Augerums och 
Flymens församlingar. 
 
Fonden har en särskild styrelse. 
 
Kontakt skall tas med styrelsen för Leopold Rubens sjukvårdsfond för diskussion 
om kriterierna för fondens användning. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättade årsredovisningar. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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§ 50 
Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen våren 2002 
 
Inger Andersson redovisar kvalitetsgruppens arbete med 
 
• Avvikelserapportering 
• Lex Sarah anmälan 
• Klagomål och Synpunkter 
• Insatsmätning Nattpatrullerna oktober 2001 
• Kvalitetssäkring av biståndsbeslut och verkställighet 
• Handlingsplan kvalitetsarbetet i äldreförvaltningen 
• Redovisning av avgiftshanteringens kvalitetskontroll 2001 

 
Vidare informerade Inger Andersson om resultatet av Kvalitetssäkring av 
biståndsbeslut i Karlskrona kommun som gjorts under februari 2002. 
 
Kent Lewén påtalar vikten av att klagomål som kommer till förtroendevalda sänds 
in till äldreförvaltningen för registrering och åtgärd. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
IT-samordnaren 
 
 
 

 
 
 
 
§ 51 
Förteckning över äldrenämndens samtliga register 
 
När personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 innehöll lagen 
övergångsbestämmelser som innebar att Datalagen fortsatte att gälla i tre år för 
befintlig verksamhet. Från den 1 oktober har Datalagen helt upphört. 
 
En kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som socialtjänsten som myndighet utför. 
 
Detta innebär att respektive nämnd och styrelse är personuppgiftsansvarig. 
 
I lagen ges möjlighet att utse personuppgiftsombud. Äldrenämnden beslöt den 21 
november 2001, att utse personuppgiftsombud. 
 
Personuppgiftsombudet fick i uppdrag att redovisa en förteckning av nämndens 
samtliga register. 
 
En förteckning har upprättats. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna redovisningen av upprättade register enligt förteckning. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Kf 
Ledngr 
Ekonomer 
Utredare 
Pers sekr 
 
 
 

§ 52 
Framställning om investeringsmedel för inköp av sängar för att ersätta 
inhyrning på Vedebylund och Furgården 
 
Investering krävs för att kunna dels genomföra besparing av redan inhyrda sängar, 
samt dels undvika ytterligare inhyrning till en sammanlagd kostnad på 298 tkr/år. 
Egeninvestering kostar ca 100 tkr/år. 
 
Eftersom äldrenämndens investeringsram för 2002 redan är ianspråktagen behöver 
en utökning med 714 tkr göras till äldrenämndens investeringsram för 2002. Detta 
för att ersättning av inhyrda sängar ska kunna genomföras. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att tilldela äldrenämnden ytterligare 714 tkr till investeringsmedel för år 2002 för 
föreslagna investeringar i sängar. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 

 
 
 

   
 
  § 53 
 Antal sökande till särskilt boende april 2002, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i april 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i april 64 

personer, inklusive 1 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 30 personer. 

 
 Äldrenämnden beslutar 

 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________ 
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§ 54 
Redovisning av revisionsrapport ang äldreförvaltningens styrning 
 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
 
Revisorerna kommer att redovisa revisionsrapporten vid ett förstärkt arbetsutskott 
den 12 juni. 
 
___________________ 
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§ 55 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 56 Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd. 
§ 70 Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsens tre rotlar. 
  
Kommunfullmäktige 
§ 47 Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd. 
§ 50 Ekonomisk reglering av förslag till nytt avgiftssystem för äldre personer och  
        funktionshindrade. 
§ 51 Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002. 
§ 52 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2002. 
 
Protokoll 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-03-19. 
 
Brev från pensionärsorganisationerna 
Ang Äldreboende på Trossö. 
Om äldreboendet – Med anledning av en nyhetsartikel i Sydöstran den 22 maj, sid 9. 
  
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 maj 2002 
 
§ 45 Delegeringsbeslut 
 
§ 46  Delårsbokslut per den 30 april 2002 
 
§ 47 Information om direktiv och ramar inför budget 2003-2005 
 
§ 48 Förslag om utbyggnad av särskilt boende för äldre 
 
§ 49 Årsredovisning donationsfonder 
 
§ 50 Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen våren 2002 
 
§ 51 Förteckning över äldrenämndens samtliga register 
  
§ 52 Framställning om investeringsmedel för inköp av sängar för att ersätta inhyrning på  
  Vedebylund och Furgården 
 
§ 53 Antal sökande till särskilt boende april 2002, samt fördelade resurser 
 
§ 54 Redovisning av revisionsrapport ang äldreförvaltningens styrning 
 
§ 55 MEDDELANDEN 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 26 juni 2002, kl 10.00-11.50 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Birgitta Ståhl (m) 
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Claes Wallgren (m) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Verner Ludvigsson (s) tjg kl 10.00-11.50 §§ 56-71 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
   Karl-Erik Olsson (s) kl 10.20-11.50 
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s)  
  Lennart Johannisson (m) 
   Jan Spjuth (kd) 
  tjänstemän planeringschef Lars-Åke Nordin 
   personalchef Susanne Nordin 
   ekonom  Ewa Bellwaldius  
   distriktschef Eva Herbertsson 
  personalsekreterare Henrik Sundihn 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Annelie Svensson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 56-71 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Annelie Svensson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       juni 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 56 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-06-12. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2002. 
c) yttrande över förslag till detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola). 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ks 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 

§ 57  
Delårsbokslut och budgetuppföljning per den 31 maj 2002 
 
Äldreförvaltningens verksamhet beräknas uppvisa ett nollresultat för år 2002, då 
hänsyn är tagen till beslutad kompletteringsbudget. Efter fem månader är 
avvikelsen – 1,4 Mkr, men i detta ingår ankomstregistrerat med 1,8 Mkr.  
 
Sjuklönerna för månadsanställda uppgår för perioden till 3,8 Mkr. Jämfört med 
samma period 2001 är det en minskning med 0,2 Mkr. Däremot när det gäller 
timanställda ökar sjuklönerna jämfört med samma period 2001. Resultatmässigt 
för de timanställda rör det sig om 54 tkr. 
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Det är förvaltningens 
avsikt att dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksamheten, men med 
tanke på trycket i verksamheten vill förvaltningen ändå uppmärksamma 
besparings-kravet som ett observandum. 
 
Förvaltningen vill uppmärksamma att det finns ytterligare skäl att förstärka upp 
äldrenämndens budget. Detta med tanke på satsningar i form av personalförstärk-
ningar som behöver göras för att minska sjukfrånvaron. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 
 

§ 58 
Förslag till riktlinjer för avslutad omvårdnadsjournal 
 
Riktlinjer för avslutad omvårdnadsjournal, papper: Bevaring – arkivering – 
gallring samt Dokumenthanteringsplan för kommunal hälso- och sjukvård. De 
upprättade dokumenten är tillägg till tidigare antagen gallringsplan. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättade riktlinjer för avslutad omvårdnadsjournal, papper, och 
Dokumenthanteringsplan för kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0161.229 
Hand förv 
Ledn gr § 59 
Pers sekr Yttrande över förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduktion 
Ekonomer 
Utredare Inom ramen för det handikappolitiska programmet har handikapp- och tekniska 

förvaltningen utarbetat ett förslag till en ökad basanpassning av lägenheter vid 
nyproduktion. Remisstiden går ut 2002-06-30. 
 
Tanken är att kommunfullmäktigen skall fastställa förslaget så att det gäller hela 
koncernen Karlskrona kommun. Härigenom ges en styrning vid byggnation av 
såväl lägenheter som lokaler. 
 
Det går ej att tvinga privata byggherrar om de uppfyller kraven enligt Plan- och 
bygglagen. Här kommer att genomföras informationskampanjer och resultatet är 
avhängigt hur väl Karlskronahem lyckas. 
 
Basanpassning innebär att man redan i planeringen och produktionen anpassar nya 
bostäder för människor med funktionshinder ett steg längre än vad gällande 
normer stipulerar (basanpassning uppfyller kraven för bostäder enligt Plan- och 
bygg-lagen). 
 
Basanpassning innebär en kvalitetshöjning till ingen eller ringa kostnad och gör 
bostäderna mer attraktiva för alla. 
 
I programmet föreslås också att när Karlskrona kommun uppför en ny eller bygger 
om en befintlig kommunal fastighet skall tillgängligheten vara minst motsvarande 
nivån i rekommendationerna. 
 
Äldrenämnden bejakar helt intentionen med föreliggande förslag och betonar 
vikten av att kunna bo kvar i invand miljö och bibehålla nätverk. Åtgärderna ger 
även förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för hemtjänstpersonal. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att tillstyrka upprättat förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduktion. 
 
Kent Lewén yrkar att första att-satsen komplettera med i princip, samt att 
kostnadsanalys görs före slutligt beslut i kommunfullmäktige. 
Annelie Svensson yrkar bifall till Kent Lewéns tilläggsyrkande. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att i princip tillstyrka upprättat förslag till basanpassning av lägenheter i 
nyproduktion, samt 
 
att kostnadsanalys görs före slutligt beslut i kommunfullmäktige. 
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Diariet  Dnr 1996.026.002 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 
 

§ 60 
Teckningsrätt 
 
Äldreförvaltningen behöver revidera förvaltningens teckningsrätt då en ny 
vikarierande ekonom anställts. 
 
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för 
äldrenämndens bank- och postgirokonton: 
 
Ewa Bellwaldius tills vidare 
Malin Jonasson tills vidare 
Helene Roslund tills vidare 
Fredrik Svensson vikariat t o m 2003-04-30 
Lars Larsson tills vidare 
Lars-Åke Nordin  tills vidare 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för 
äldreförvaltningens bank- och postgirokonton. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ks 
Ledn gr § 61 
Pers sekr Förslag att pröva 3-3-modell samt en hemtjänstmodell inom Äldreförvalt- 
Ekonomer ningen Karlskrona kommun 
Utredare  

Äldreförvaltningen har mottagit tre skrivelser om att få starta försök med den så 
kallade 3-3-modellen. De arbetsplatser som anmält intresset är Fregatten, 
Mölleberg, samt Sollyckan/Erikshill. 
 
Modellen har prövats under en relativt kort period och i avgränsade former av 
Lindesbergs kommun, Kristinehamns kommun, samt Markaryd kommun. Ett 
flertal andra kommuner har nyligen startat likartade försök. 
 
De dokumenterade erfarenheter som presenteras från dessa kommuner är ännu så 
länge grundade på verksamhet inom traditionellt ålderdomshem, korttidsboende, 
dagverksamhet, rehabiliteringsboende (d v s verksamhet med en relativt jämn 
personalbemanning över dygnet). Försök inom hemtjänst har startats upp, men 
ännu inte utvärderats. 
 
Ett förslag till beslut med modell och dess ekonomiska konsekvenser för dels 
försöksverksamhet och dels i fullskala redovisas. Framkommer därvid att 
kostnaderna kommer att öka. 
 
Förslaget är att pröva 3-3-modellen inom två boenden hos några av de tre 
intressenter som anmält intresse. Därtill föreslås att förvaltningen prövar en metod 
som är anpassad för hemtjänst i en hemtjänstgrupp. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
att två boenden erbjuds att pröva 3-3-metoden enligt principmodell fastställd i 
lokalt kollektivavtal, 
att ett hemtjänstområde erbjuds att ta fram en egen metod och modell som är 
anpassad för hemtjänst utifrån samma förutsättningar som för de boenden som 
prövar 3-3-modellen, 
att ovanstående försök sker i projektform med start snarast efter erforderliga 
beslut och efter att lokalt kollektivavtal tecknats, 
att nämnden hemställer hos kommunledningsförvaltningen att förhandla om 
lokalt kollektivavtal utifrån ovanstående principmodell, 
att ekonomisk och kvalitetsmässig nulägesbeskrivning sker innan projektstart för 
att tjäna som avstämning vid utvärdering, 
att projektet löper till 2003-12-31. En ekonomisk och kvalitetsmässig utvärdering 
föreslås halvårsvis, 
att projektet kan avbrytas efter beslut av nämnd om vårdkvalitet försämras eller 
om ekonomiska förutsättningar överskrids, 
att nämndens beslut och utredning tillställs kommunstyrelsen enlig uppdrag, samt 
att nämnden avsätter en reserv för ändamålet under budgetåret 2002 med 450 tkr 
och för 2003 års budget med 1,3 Mkr.  forts. 
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  § 61 (forts) 
  Förslag att pröva 3-3-modell samt en hemtjänstmodell inom Äldreförvalt- 
  ningen Karlskrona kommun 

 
Annelie Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kent Lewén och den borgerliga gruppen är positiva till förslag om alternativa 
arbetsmodeller, men påpekar risken med att det efter projekttiden kommer att 
saknas pengar till en fortsättning. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att två boenden erbjuds att pröva 3-3-metoden enligt principmodell fastställd i 
lokalt kollektivavtal, 
 
att ett hemtjänstområde erbjuds att ta fram en egen metod och modell som är 
anpassad för hemtjänst utifrån samma förutsättningar som för de boenden som 
prövar 3-3-modellen, 
 
att ovanstående försök sker i projektform med start snarast efter erforderliga 
beslut och efter att lokalt kollektivavtal tecknats, 
 
att nämnden hemställer hos kommunledningsförvaltningen att förhandla om 
lokalt kollektivavtal utifrån ovanstående principmodell, 
 
att ekonomisk och kvalitetsmässig nulägesbeskrivning sker innan projektstart för 
att tjäna som avstämning vid utvärdering, 
 
att projektet löper till 2003-12-31. En ekonomisk och kvalitetsmässig utvärdering 
föreslås halvårsvis, 
 
att projektet kan avbrytas efter beslut av nämnd om vårdkvalitet försämras eller 
om ekonomiska förutsättningar överskrids, 
 
att nämndens beslut och utredning tillställs kommunstyrelsen enlig uppdrag, samt 
 
att nämnden avsätter en reserv för ändamålet under budgetåret 2002 med 450 tkr 
och för 2003 års budget med 1,3 Mkr. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 
 

§ 62 
Kompletterande information – allmänna villkor för trygghetslarm 
 
Tidigare omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen ha haft uttalade ej 
nedskrivna praxis vid hantering av trygghetslarm i förhållandet med den enskilde 
vårdtagaren. Med anledning av bl a inkomna klagomål genom äldreförvaltningens 
klagomålshan-tering har förvaltningen sett det angeläget att komplettera med 
skriftlig information till vårdtagare som har trygghetslarm. 
 
Rutiner internt finns väl dokumenterade och sammanställda i pärm – rutiner märkt 
trygghetslarm för att säkra kvalitén i trygghetslarmsverksamheten.  
 
För att säkerställa information till den enskilde vårdtagaren, som får beslut om 
trygghetslarm, har en kompletterande information tagits fram som avser allmänna 
villkor för trygghetslarm. 
 
Den framtagna skriftliga informationen skall överlämnas till vårdtagaren av 
biståndshandläggaren, som beslutat om trygghetslarm. 
 
Den enskilde får kompletterande muntlig information och en kortfattad informa-
tionsbroschyr lämnas, när larmet installeras. 
 
Informationen Allmänna villkor innehåller  
• Nyckelhantering. 
• Kostnader för larmanrop, automatiskt provlarm. 
• Återlämning och avdebitering av trygghetslarm. 
• Inför larminstallation. 
• Övrig allmän information för larmtagare. 
• Information personuppgiftslagen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad skriftlig information och kompletterande allmänna villkor 
för trygghetslarm. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet Dnr 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 
 
§ 63 
Äldreförvaltningens IT-handlingsplan för 2002-2003 
 
Äldrenämnden fastställde 2002-02-27 en mer långsiktig IT-plan för åren 2002-
2007. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att utarbeta och 
genomföra en kortsiktig handlingsplan för 2002-2003. 
 
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till en kortsiktig handlingsplan för 2002-
2003.  
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fastställa föreslagen handlingsplan för 2002, samt 
 
att handlingsplanen för 2003 avstäms efter fastställelse av budget för 2003. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 
§ 64 
Förslag till justering och komplettering av delegationsordning rörande 
bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
 
Den 1.7.2002 införs högkostnadsskydd (s k maxtaxa) för insatser enligt SoL. I 
samband härmed kommer också den enskilde att kunna överklaga samtliga 
avgiftsbeslut. Med anledning härav behöver delegationsordningen kompletteras. 
 
Härutöver föreslås två smärre justeringar då nu även Socialtjänstförordningen 
(SoF) är kapitelindelad, samt att enhetscheferna bytt namn till områdeschefer. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att anta upprättat förslag till justerad delegationsordning för bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) etc. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 
§ 65 
Redovisning av aktuellt behov av arbetsledning inom äldreförvaltningen 
(AU-uppdrag 2002-05-15) 
 
Äldrenämndens arbetsutskott uppdrog 2002-05-15 åt förvaltningen att göra en 
översyn av aktuellt behov av arbetsledning inom äldreförvaltningen med 
redovisning vid junisammanträdet. 
 
Förvaltningen har tillsammans med distriktscheferna gått igenom det mest 
omedelbara behovet av förstärkning för att göra situationen bättre både för 
arbetsledarna och för personalen, främst med inriktning mot att stärka arbets-
ledningen inom hemtjänsten. I flera fall är arbetsledarnas egen arbetsmiljö inte 
godtagbar, vilket kräver åtgärder från arbetsgivaren. 
 
Framkommer att förvaltningschefen måste vidta åtgärder av arbetsmiljöskäl enligt 
ovan. 
 
En ytterligare åtgärd bl a för att effektivisera och stärka ledningen är det förslag 
till organisation av resurspersonal som redovisas i ett särskilt ärende. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att ta rapporten med godkännande till protokollet, samt 
 
att beakta erforderliga arbetsmiljöåtgärder i budget 2003. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 

 
 
 

   
 
  § 66 
 Antal sökande till särskilt boende maj 2002, samt fördelade resurser 
 
 Kön till särskilt boende i maj 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i maj 62 

personer, inklusive 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 30 personer. 

 
 Äldrenämndens presidie, förvaltningsledning och berörda 

pensionärsorganisationer ska efter sommaren träffas för en inledande diskussion 
om särskilda boenden i norra kommundelen. 

 
 Äldrenämnden beslutar 

 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 

__________________ 
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§ 67 
Information om kvalitetsbarometern 
 
Eva Herbertsson informerar om Kvalitetsbarometern ´02, som är brukarnas 
upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar 
och Karlskrona kommun. 
 
Undersökningen är genomförd i samarbete med Blekinge FoU-enhet. Det är en av 
de mest omfattande undersökningarna i landet kring äldres och anhörigas syn på 
omsorgens kvalitet. 
 
Karlskrona kommun har vid två tidigare tillfällen genomfört en liknande 
kvalitetsbarometer, -96 och –98. 
 
Jämfört med tidigare undersökningar upplevs kvalitén i hemtjänsten något sämre, 
medan kvalitén i särskilt boende får bättre värde. 
 
Totalt håller verksamheten en god kvalitet. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
 
___________________ 
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§ 68 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 73 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 
§ 77 Sammanställning av internkontrollrevisionerna 1997-2001 samt förslag  
        till uppföljning av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. 
§ 78 Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor. 
§ 91 Avtal om privat användning av tjänstemobiltelefon. 
  
Kommunfullmäktige 
§ 67 Karlskrona kommuns årsredovisning 2001. 
§ 68 Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarsfrihet för kommun- 
        styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
§ 69 Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning  
        februari 2002. 
   
Länsrätten i Blekinge län 
Mål nr 295-02 E Beslut 2002-05-24 
 
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2002:55, Hela-projektet, 300 miljoner kronor satsas för att minska 
deltidsarbetslösheten. 
 
Blekinge FoU-enhet 
FoU-nytt nr 1 2002. 
 
Protokoll 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-04-16. 
 
___________________ 
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§ 69 
Frågor ang korttidsboendet Gläntan och Ekliden 
 
Inge-Britt Elfner ställer frågan om varför ingen inbjudan gjorts till invigningen av 
Gläntan på Kungsmarken och varför Ekliden numera benämns gruppboende. 
 
Lars-Åke Nordin besvarar frågorna. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 70 
Arbetskläder 
 
Sven-Otto Ullnér vill ha svar på varför förvaltningen ännu ej upphandlat 
arbetskläder. 
 
Lars-Åke Nordin informerar att avtal ang arbetskläder gick ut årsskiftet 
2001/2002. 
 
En arbetsgrupp från förvaltningen med representanter från olika områden och 
yrkeskategorier tog fram anbudsunderlag under våren. Anbud har nu kommit in 
och en första genomgång pågår. 
 
Visning av kläder och utvärdering kommer att äga rum andra halvan av augusti. 
Därefter kommer avtal att skrivas. 
 
Information om detta har gått ut i Äldreförvaltningens personalblad ÄldEN. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 71 
Ändrad sammanträdestid 
 
Äldrenämndens sammanträde den 28/8 kommer att ändras till ett budget-AU. 
 
Äldrenämnden kommer att sammanträda den 4/9. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 4 september 2002 
 
§ 72 Delegeringsbeslut 
 
§ 73 FoU-enhetens rapport Anhörig 300 – Stöd till anhöriga eller andra närstående i 
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avvikelserapportering 
 
§ 80 Rapport om socialstyrelsens beslut betr ansökan om statsbidrag till projektet  
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§ 82 Information om hemtjänsten Rödeby  
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 4 september 2002, kl 10.00-12.45 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Birgitta Ståhl (m) 
  Inge-Britt Elfner (m) 
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Verner Ludvigsson (s)  tjg ers 10.00-12.45 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
 Ingegerd Qvist (s) 
   Karl-Erik Olsson (s)  
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s)  
  Lennart Johannisson (m) 
   Jan Spjuth (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   planeringschef Lars-Åke Nordin 
   ekonom  Ewa Bellwaldius  
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson  
   äldrekonsulent Marika Persson 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Kent Lewén 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 72-83 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Kent Lewén 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       september 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 72 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-08-14 och 2002-08-28. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni och juli 2002. 
c) svar på skrivelse ang vattenskada. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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Diariet 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 
§ 73 
FoU-enhetens rapport Anhörig 300 – Stöd till anhöriga eller andra 
närstående i Karlskrona 
 
Göran Holst, temaledare för äldreomsorg vid FoU-enheten, går igenom den slut-
rapport som gjorts ang Anhörig 300 – Stöd till anhöriga eller andra närstående i 
Karlskrona. 
 
Karlskrona kommun har ca 60 000 invånare. År 2001 i januari var ca 11 300 av 
dessa över 65 år vilket innebär 18,6 %. Projektbidraget baserat per invånare som 
är 65 år eller äldre innebar för Karlskronas del 712 981 kr per år under de tre åren. 
Karlskrona kommun har uppdragit åt Blekinge FoU-enhet att utvärdera projektet 
Stöd till anhöriga eller andra närstående. Projekt Anhörig 300 i Karlskrona 
startade i september 1999 och uppföljningen avser perioden fram till och med 
januari 2002, d v s ca 2 år och 3 månader. Former för utvärderingsarbetet diskute-
rades under november månad 2001 samtidigt som en inventering av befintligt 
underlag för uppdraget påbörjades. När slutavtalet för uppdraget undertecknades, i 
början av december, enades man om att eftersom uppdraget erhållits i projektets 
slutfas inskränker sig uppdraget till att under en tidsperiod av tre månader, 
utarbeta en verksamhets- och erfarenhetsinventering av projektet med en 
sammanställning av resultatet som inriktas på positiva respektive negativa 
erfarenheter. 
 
Projekt Anhörig 300 kan ses som en start på en verksamhet som kan utvecklas och 
ytterligare integreras i befintlig verksamhet. Det kräver att kommunen odlar ett 
fortsatt och utvecklat samarbete med frivilligorganisationer, andra vårdgivare, 
landsting, andra organisationer och företag. Samverkan med landstinget har haltat 
under projektet och här blir insatser nödvändiga för att på ett bra sätt kunna täcka 
in hela vårdkedjan. För att genomföra detta behövs insatser inom alla nivåer inom 
kommunens äldreförvaltning och att dessa samordnas. I en långsiktig planering av 
stöd till anhörigvårdare hör därför inrättande av en äldrekonsulent. Det framgår 
som viktigt med en sådan samordnande funktion, någon som är spindeln i nätet. 
Konsulenten bör, i likhet med projektledaren, ha en personlighet präglad av 
engagemang, ha lätt för att prata och ta kontakt samt vara positiv och öppen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 

 
§ 74  
Förslag till riktlinjer för anhöriganställningar 
 
Anhöriga gör mycket stora insatser för anförvanter med behov av service och 
omvårdnad. Utan dessa insatser skulle tryggheten bli sämre och framför allt 
samhällets kostnader betydligt större. 
 
I den nya Socialtjänstlagen har även en särskild paragraf förts in som 
inriktningsmål för anhörigstöd. Detta stöd inriktar sig på avlösning, korttidsvård 
m m så att den enskilde kan fortsätta att vara anhörig och inte i första hand 
vårdgivare. 
 
Kommunen har även drivit ett särskilt projekt för att utveckla stödet till anhöriga. 
 
I förhållande till tidigare riktlinjer har kravet på bostadsgemenskap tagits bort. 
 
Ett dokument har upprättats med förslag till ändring av riktlinjerna för 
anhöriganställning. 
 
Kent Lewén föreslår att texten på sid 2, 2:a styckets 2:a mening förtydligas till: 
Med kommunikationsproblem avses dels personer boende på öar utan broförbin-
delse och dels kommunikativt (ex dövblindhet, vissa språk och där vi saknar 
möjlighet att kommunicera med den enskilde) eller om andra särskilda skäl talar 
för en anställning. 
 
Arbetsutskottet är överens om att göra föreslagen ändring i texten. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta  
 
att fastställa upprättade riktlinjer för anhöriganställning med förtydligande. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2002.0186.734  
Kf 
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

§ 75 
Besvarande av motion angående utbyggnad av platser för demensvården 
 
Bakgrund 
Centerpartiet har genom Holger Olsson motionerat om ”att det på varje ort där 
särskilda boenden finns eller planeras även skall finnas demens- och avlastnings-
platser”. 
 
Motionären pekar på vikten av att den drabbade kan få vistas och vårdas på sin 
hemort. Även för anhöriga är det viktigt med närheten för att underlätta besök. 
 
Beredning 
Nämnden bejakar närhetsprincipen såtillvida att enskilda med rätt till plats vid 
särskilt boende har rätt till ”inom geografiskt område och med rätt inriktning”. 
Detta är utöver lagen som endast ger rätten inom kommunen som helhet. 
 
Vid all om- och utbyggnad görs rent allmänt en bedömning om det finns behov av 
och underlag för att skapa speciella resurser för t ex dementa. Ex har Hammarby-
gården, Elineberg, Mogården m fl särskilda demensavdelningar. Gruppboenden 
för dementa med behandlingsinriktning finns, förutom i centralorten, i Jämjö, 
Nättraby, Rödeby och Lyckeby. 
 
Vad avser korttidsvård och avlastning för dementa finns nu särskilt en enhet för 
avlastning av anhöriga, Oasen, och en enhet för korttidsvård, Gläntan. Här har en 
viss centralisering gjorts för att ge en god verksamhet för dementa. Denna avväg-
ning har gjorts för att säkerställa verksamhetens behov av kunskap och handled-
ning för denna grupp. 
 
Härutöver finns också särskilda resurser för dagverksamhet. Utöver de två 
befintliga dagverksamheterna planeras ytterligare en dagverksamhet för främst 
östra kommundelen. Denna kommer att prövas i samband med budget 03.  
 
I samarbete med landstinget har kommunen också demenssköterskor som har en 
viktig roll för utredning och handledning. 
 
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att motionen skall anses besvarad. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr  
Ekonomer 
Utredare  
 § 76 
 Förslag till måldokument 
 
 Vid några tillfällen under hösten 2001 och i början av 2002 deltog äldrenämnden 

och dess arbetsutskott i en översyn av omsorgsnämndens tidigare beslutade 
måldokument. Diskussioner har parallellt genomförts i partigrupperna. 
 
Utifrån ovanstående har förvaltningen ställt samman ett förslag till dokument 
innehållande verksamhetsmål för äldrenämnden.  
 
Flera viktiga mål är beroende av vilka ekonomiska ramar som ställs till 
förfogande av kommunfullmäktige vid behandling av budget 2003-2005. Därför 
bör slutlig ställning till måldokumentet anstå till december-sammanträdet. 
 
Det är dock angeläget att dokumentet redan nu blir så väl förankrat i 
äldrenämnden att det kan användas som grund för diskussion och upprättande av 
lokala måldoku-ment ute i verksamheten. Därför bör nämnden godkänna 
dokumentet som grund för lokalt arbete. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna dokumentet som preliminärt måldokument att användas för dialog 
med personal och pensionärsföreträdare, samt som underlag för utarbetande av 
lokala måldokument ute i verksamheten, 
 
att uppdra åt förvaltningen att stämma av att mål och ekonomiska ramar 
harmonierar, samt 
 
att slutbehandla dokumentet vid äldrenämndens sammanträde i december 2002. 
 
Kent Lewén yrkar på sid 4, 3:e stycket att följande mening tillförs: Hela 
verksamhten skall bygga på valfrihet, mångfald och flexibilitet, samt att ordet 
valfrihet tillförs i ruta två sid 4. 
 
Annelie Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag, avslag på Kent Lewéns 
ändringsyrkande. 
 
Sven-Otto Ullnér yrkar på sid 11 ändring av texten till För att öka tryggheten för 
vårdtagaren och dennes anhöriga skall all personal vid myndighetskontoret och i 
konsultteamet kunna uppvisa tjänstelegitimation. I övrig verksamhet skall synlig 
namnbricka/tjänstelegitimation bäras.  
  forts. 
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§ 76 (forts) 
 Förslag till måldokument 

 
Annelie Svensson yrkar bifall till Sven-Otto Ullnérs förslag. 
 
Ingela Abramsson yrkar bifall till Kent Lewéns och Sven-Otto Ullnérs förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om Sven-Otto Ullnérs 
ändringsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns 1:a ändringsyrkande mot Annelie 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Annelie 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns 2:a ändringsyrkande mot Annelie 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Annelie 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna dokumentet, med gjord ändring enl Sven-Otto Ullnérs förslag, som 
preliminärt måldokument att användas för dialog med personal och 
pensionärsföre-trädare, samt som underlag för utarbetande av lokala måldokument 
ute i verksam-heten, 
 
att uppdra åt förvaltningen att stämma av att mål och ekonomiska ramar 
harmonierar, samt 
 
att slutbehandla dokumentet vid äldrenämndens sammanträde i december 2002. 
 
Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Birgitta Ståhl, Inge-Britt Elfner, Claes Wallgren, 
Evy Andreasson, Ingela Abrahamsson reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Kf 
Ledn gr § 77 
Pers sekr Förslag till budget 2003-2005 
Ekonomer 
Utredare Förslaget till budget för 2003 är skrivet utifrån att äldrenämnden är i ekonomisk 

balans inför 2003. Om så inte är fallet måste samtliga satsningar skjutas framåt 
och startas först efter det konstaterats att det finns ekonomiskt utrymme för nya 
satsningar. 

 
  Ramtillskottet för 2003 är intecknat av helårseffekter och andra tidigare beslut. 
 
  En handlingsplan för att få ner sjuktalen måste ha högsta prioritet. Trots det 

ekonomiska läget måste satsningar göras. 
 
  Önskad sysselsättningsgrad, flexibel arbetstidsförläggning och personalförsörj-

ningen är också viktiga områden som förvaltningen måste prioritera. I förvalt-
ningen finns dessutom ett eftersatt behov av såväl, grundutbildning som 
fortbildning. 

 
  Införande av maxtaxa och höjt förbehållsbelopp innebär att en noggrann 

uppföljning måste ske vad avser dels faktiskt utfall av minskade intäkter och dels 
ökad efterfrågan. 

 
  Förslaget innehåller inte utrymme för volymutveckling förorsakad av maxtaxan. 

Uppföljning kommer att ske i vilken utsträckning behovet ökar p g a att många 
fler får lägre eller ingen avgift alls längre för omvårdnaden. Därför är det viktigt 
att äldrenämnden får möjlighet till överläggning om resursfrågan under året 
efterhand som sådana effekter framkommer. Till detta kommer att grundbudgeten 
inte innehåller utrymme för ytterligare vårdtyngdsökningar i särskilt boende.  

 
  Lars Larsson och Ewa Bellwaldius föredrar förvaltningens förslag till budget 

2003-2005. Därvid redovisas att förvaltningen lämnat förslag till balanseringar 
under rubriken Planerade förändringar inom ram. Dessa åtgärder krävs för att 
enligt budgetdirektiven lämna balanserat budgetförslag. Däri ingår åtgärder som 
kan påverka kvalitén negativt. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att godkänna upprättat förslag till budget för äldrenämnden åren 2003-2005. 
 

Kent Lewén presenterar den borgerliga gruppens budgetförslag om 16 att-satser. 
 Bilaga 2 
 
Åke Svensson yrkar i den borgerliga gruppens budgetförslag avslag på att-
satserna 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, bifall till att-satserna 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, samt 
bifall till förvaltningens förslag. forts. 
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§ 77 (forts) 
  Förslag till budget 2003-2005 

 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 1:a att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 2:a att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 3:e att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 6:e att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 7:e att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 9:e att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 10:e att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens 15:e att-sats mot Åke 
Svenssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt Åke 
Svenssons avslagsyrkande. 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder den borgerliga gruppens förslag röstar JA. Den som biträder Åke 
Svenssons avslagsyrkande röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 8 NEJ-röster.  
JA röstade Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Birgitta Ståhl, Inge-Britt Elfner, Claes 
Wallgren, Evy Andreasson, Ingela Abramsson.  
NEJ röstade Åke Svensson, Annelie Svensson, Mats Crambé, Kerstin Johansson, 
Siv Brorsson, Siv Holmberg, Bengt Lindskog, Verner Ludvigsson. 
 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om förvaltningens förslag, 
samt att-satserna 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14 i den borgerliga gruppens förslag till 
budget. 
  forts. 
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§ 77 (forts) 
  Förslag till budget 2003-2005 

 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att hemställa hos kommunfullmäktige att bostadsanpassningen överförs till 
handikappnämnden, 
 
att i samband med nybyggnationer låta pröva, möjligheten att inrätta en 
hospice/palliativ verksamhet, 
 
att omgående genomföra de förslag till brukarinflytande och kvalitetsuppföljning 
som den parlamentariska utredningsgruppen föreslagit, vilket ligger helt i linje 
med yrkanden under tidigare år, 
 
att i kommande utbyggnadsplaner för äldreboenden åter aktualisera projektet 
Kättilsmåla, 
 
att uppdra år förvaltningen att revidera utbyggnadsprogrammet i enlighet med vad 
som redovisats i detta förslag, 
 
att uppdra åt förvaltningen att föreslå hur en ökad decentralisering av hemtjänst-
lokalerna kan ske i syfte att minska förflyttningstiderna, 
 
att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av hur vi skall utveckla 
källsorteringen och miljöarbetet inom äldrenämndens verksamheter, samt 
 
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till budget för äldrenämnden åren 
2003-2005. 
 
Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Birgitta Ståhl, Inge-Britt Elfner, Claes Wallgren, 
Evy Andreasson, Ingela Abrahamsson reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 
    
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr  
Pers sekr  
Ekonomer  
Utredare  

 
 
 
 
§ 78 
Ang sammanträdestider hösten 2002 och 2003 
 
Det har framkommit önskemål om att återgå till ordningen att ha sammanträde på 
eftermiddagar. Arbetsutskottet kl 13.30 och nämnden kl 14.00 med gruppmöte  
kl 13.00. 
 
Äldrenämndens sammanträden den 23/10 och 27/11 går att flytta till efter-
middagen. Den 25/9 är förslaget att tiden ligger kvar på förmiddagen eftersom 
lokalerna Freden och Tegelhuset inte är lediga. 
 
Sammanträdet som är inbokat den 18/12 ligger på samma dag som fullmäktiges 
budgetsammanträde (18-19/12). Förslag att vi flyttar äldrenämndens sammanträde 
till tisdagen den 17/12.  
 
Tiderna för arbetsutskottets sammanträden kommer fr o m oktober att flyttas till 
eftermiddagstid. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till sammanträdestider hösten 2002 och 2003. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 
 
 

§ 79 
Information om nya föreskrifter om anmälningsskyldighet enl Lex Maria och 
avvikelserapportering 
 
Inger Andersson informerar om de förändringar som skett ang anmälnings-
skyldighet enl Lex Maria och avvikelserapportering. 
 
Socialstyrelsens broschyr ang Lex Maria delas ut. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr  
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
§ 80 
Rapport om socialstyrelsens beslut betr ansökan om statsbidrag till projektet 
Åldrandet i Blekinge 
 
Äldrenämnden behandlade 2002-03-27 framställning om fortsatt deltagande i 
projektet 2003-2005. 
 
Äldrenämnden beslutade därvid 
 
att delta i projektet Åldrandet i Blekinge endast under förutsättning att 
kommunens merkostnader för medverkan i projektet finansieras med statliga eller 
andra externa medel. 
 
Därefter har äldreförvaltningen i samverkan med Blekinge FoU-enhet ansökt om 
medel för sitt arbete med utveckling av individuell longitudinell statistik inom 
äldreomsorgen i Karlskrona under en fortsatt tidsperiod om 2,5 år. Denna ansökan 
har avslagits av socialstyrelsen. 
 
I detta läge kan inte äldreförvaltningen i Karlskrona fortsätta sin medverkan i 
projektet fr o m 2003, såvida inte någon annan intressent är villig gå in och 
finansiera äldreförvaltningens merkostnader. 
 
Om äldreförvaltningen skall kunna medverka efter 2003 krävs ytterligare medel. 
Dessa medel ryms inte inom äldrenämndens budgetram. 
 
Äldreförvaltningen är liksom äldrenämnden intresserad av att studien fortsätter 
eftersom den nu börjar komma in i ett skede där den ger intressanta analyser och 
underlag för kommunens planering. 
 
Tillsammans med motsvarande projekt i Skåne, Stockholm m fl är studien av 
riksintresse för att utveckla bra planeringsunderlag för äldreomsorgen. Därför är 
det rimligt att staten eller andra mera rikstäckande organisationer finansierar de 
merkostnader som nu deltagande kommuner har.  
 
Karlskrona kommun har hittills bidragit med avsevärda resursinsatser under 2 år 
och kan inte fortsätta ligga kvar på den nivån utan extra stöd. 
 
Ovanstående har meddelats projektledaren. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 81 
Antal sökande till särskilt boende juni och juli 2002, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i juni och juli 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
juni 71 personer och i juli 63 personer, inklusive 2 sökande från annan kommun 
både i juni och juli. De som väntat mer än 3 månader är 33 personer i båda 
månaderna. 
 
Lars-Åke Nordin rapporterar preliminära siffror för augusti månad. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 82 
Information om hemtjänsten i Rödeby 
 
Lars Larsson informerar om situationen vid Rödeby hemtjänst. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
 
___________________ 
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§ 83 
MEDDELANDEN 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 83 Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB. 
§ 84 Delårsbokslut per den 30 april 2002. 
§ 85 Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och telefoni. 
§ 87 Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 2002-2010. 
   
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-08-21 Mål nr 576-02 
 
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2002:54, Aktuella hyresfrågor. 
Cirkulär 2002-58, Handbok för hälso- och sjukvård på nätet. 
   
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad nr 9/02, Vissa frågor om avgifter inom äldre- och handikapp-
omsorgen. 
Meddelandeblad nr 10/02, Socialtjänstens kontakter med International Social 
Service, ISS. 
 
BlekingeTrafiken 
Angående förslag till nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Karlskrona samt 
Pottholmsprojektets genomförande. 
 
Protokoll 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-05-22. 
Styrelsen för Blekinge FoU-enhet 2002-06-14. 
Förtroendenämnden Blekinge 2002-06-11. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 september 2002 
 
§ 84 Yttrande över handläggning av bostadsanpassningsbidrag 
 
§ 85 Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge 
 
§ 86 Avtal om genomförande av projekt vårdplanering och rehabiliterande synsätt 
 
§ 87 Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 
 
§ 88 Förslag till ombyggnad av af Klint 
 
§ 89 Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program för Karlskrona kommun 
 
§ 90 Information om förslag till förtida rekrytering externt 
  
§ 91 Information funktionen som äldrekonsulent 
 
§ 92 Antal sökande till särskilt boende augusti 2002, samt fördelade resurser 
 
§ 93 Delegeringsbeslut 
 
§ 94 MEDDELANDEN  
 
§ 95 BlekingeTrafiken – Kommentarer till sammanställning av synpunkter på färdtjänsten. 
 
___________________ 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 25 september 2002, kl 10.00-11.15 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Birgitta Ståhl (m) tjg 10.00-10.30, 10.45-11.15 §§ 84-87, 91-95 
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Verner Ludvigsson (s)  tjg ers 10.00-11.15 
  Harry R:son Svensson (m) tjg 10.00-11.15 
  Lennart Johannisson (m) tjg 10.30-10.45 §§ 88-90 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
 Ingegerd Qvist (s) 
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s)  
  Lennart Johannisson (m) 
   Jan Spjuth (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom  Ewa Bellwaldius  
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson  
   distriktschef Eva Herbertsson 
   äldrekonsulent Marika Persson 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Mats Crambé 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 84-95 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Mats Crambé 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       oktober 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet Dnr 2002.0240.001 
Ks 
Kled 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

§ 84 
Yttrande över handläggning av bostadsanpassningsbidrag 
 
Äldrenämnden har anmodats yttra sig över förslag att flytta ansvaret för 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag (BAB) från 
samhällsbyggnadsför-valtningen till handikappförvaltningen. Yttrande skall 
avlämnas senast  
2002-10-15. 
 
BAB är ett medel för att underlätta kvarboende i invand miljö. Insatserna omfattar 
ex dörrautomatik, borttagande av trösklar, ramper, duschkarbin istället för badkar 
m m. 
 
Fördelen med nuvarande handläggning är att man har en erfaren handläggare med 
bred kompetens, väl fungerande rutiner på förvaltningen samt samverkan med 
byggnadsinspektör för bygglov. Nackdelarna innebär fler handläggare/ingångar 
för den funktionshindrade och samverkan med medicinsk kompetens. 
 
Fördelarna att överföra ansvaret till handikappförvaltningen innebär en kontakt-
person/ingång för den funktionshindrade, medicinsk kompetens samt samverkan 
med övrig handläggning av särskilt boende m m. Nackdelarna innebär att man i 
nuläget saknar teknisk/juridisk kompetens, samt att det kan bli kostnadskrävande 
(med nuvarande lagstiftning LSS, LASS) ur specifikt kostnader för BAB. 
 
Eftersom Karlskrona kommun eftersträvar att enskilda i största utsträckning skall 
ha en ingång i kommunen föreslås att ansvaret för handläggningen av BAB 
överflyttas till handikappförvaltningen. Berörd handläggare föreslås överföras till 
handikappförvaltningen för att garantera kontinuitet och kompetens. Kompetens 
som kan ersätta vid semester och annan frånvaro måste byggas upp för att 
garantera kontinuitet. Om dessa ärenden blir liggande kan i vissa fall onödigt 
betalningsansvar eller korttidsvård bli alternativet. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att biträda förslaget att överföra ansvaret för bostadsanpassningsbidrag till 
Handikappnämnden. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2002.0220.106 
Ks 
Kled 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
§ 85 
Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge 
   
Landstinget Blekinge har låtit utreda ny Forskningsstrategi för landstinget. 
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna utredningen för 
yttrande. Yttrande från Äldre-, Social- och Handikappnämnden skall vara 
inlämnat till Kommunledningsförvaltningen senast 2002-09-17. 
 
Landstingsstyrelsen beslöt i maj 2001 att utreda all landstingets forsknings-
verksamhet i syfte att skapa en tydlig, strategisk och framåtsyftande handlingsplan 
för landstingets forskningspolitik. Detta mot bakgrund av centrala och regionala 
förändringar. I de nationella handlingsplanerna för hälso- och sjukvård respektive 
äldrepolitiken föreslås satsningar för att stärka och stimulera till forskning och 
utveckling. 
 
Kommunerna berörs främst genom att FoU-enheten för socialtjänst och 
primärvård föreslås ingå i landstingets organisation för FoU. 
 
Handläggare från Äldre-, Social- och Handikappförvaltningarna har träffats och 
utarbetat ett gemensamt förslag till yttrande från Karlskrona kommun. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till yttrande. 
 
Kent Lewén yrkar att bifalla forskningsstrategin för Landstinget Blekinge dock 
med den reservationen att FoU-enheten kvarstår som egen enhet. 
 
Åke Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande, samt Kent 
Lewéns tilläggsatt-sats. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till yttrande, samt 
 
att bifalla forskningsstrategin för Landstinget Blekinge dock med den 
reservationen att FoU-enheten kvarstår som egen enhet. 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 
 
 

§ 86 
Avtal om genomförande av projekt vårdplanering och rehabiliterande 
synsätt 
 
Vid överläggningar mellan företrädare för landstinget Blekinge och förvaltnings-
ledningen har i diskussioner om åtgärder i ett första steg arbetet med en väl 
fungerande vårdplanering med ett rehabiliterande synsätt prioriterats. Det är ett 
stort pedagogiskt problem att få genomslag för ett gemensamt och rehabiliterande 
synsätt eftersom många personer är inblandade i vårdplaneringsprocessen. För att 
förbättra vårdplaneringen ämnar förvaltningen tillsammans med landstinget 
genomföra projektet ”Vårdplanering med ett rehabiliterande synsätt”. 
 
Projektet finansieras genom ianspråktagande av återstående medel för Rehab 300, 
600 000 kronor, som förvaltas av förvaltningen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna avtal om genomförande av projektet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0171.042 
Ks 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 
 

§ 87 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 
 
Äldrenämndens verksamhet totalt beräknas uppvisa ett underskott med 2 Mkr för 
år 2002, då hänsyn är tagen till beslutad kompletteringsbudget. Efter åtta månader 
är avvikelsen + 0,3 Mkr. I detta ingår ankomstregistrering med 1,9 Mkr. Äldreför-
valtningens personalkostnader ligger inte på en orimlig nivå med tanke på att 
förvaltningen har de dyraste kostnaderna under våren med många extra ob-ersätt-
ningar. Resultatet innehåller dels ett kommunbidrag, 3,2 Mkr, som avser verksam-
het till hösten, dels innehåller det avgiftsminskningar p g a maxtaxan, 0,9 Mkr. 
Därav är den egentliga avvikelsen – 2,0 Mkr efter åtta månader. 
 
Sjuklönerna för månadsanställda uppgår för perioden till 5,5 Mkr. Jämfört med 
samma period 2001 är det en minskning med 0,1 Mkr. Däremot när det gäller 
timanställda ökar sjuklönerna jämfört med samma period 2001. Resultatmässigt 
för de timanställda rör det sig om 125 tkr. 
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och dels ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Avsikten är att 
dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksamheten, men med tanke på 
trycket i verksamheten vill äldreförvaltningen uppmärksamma besparingskravet 
som ett observandum. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå ett nollresultat. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgr § 88 
Ekonomer Förslag till ombyggnad av af Klint 
Pers sekr 
Utredare Servicehuset af Klint innehåller idag 85 fullvärdiga lägenheter, varav 9 lägenheter 

är nybyggda, fördelat på enrums- och tvårumslägenheter. 
 
Tidigare vidtagna åtgärder 
Omsorgsnämnden beslutade att genomföra en ombyggnad av gemensamhetsut-
rymmen i bottenplanet, personalutrymmen och att tillskapa en provlägenhet i 
enlighet med program för vård-, boende- och livsmiljö. 
Servicehuset af Klint är 20 år gammalt. Miljön i boendet är inte förenligt med en 
god boende- och arbetsmiljö för de vårdtagare/boende som idag är i behov av att 
flytta till särskilt boende. Boendet är också i behov av omfattande 
underhållsarbete. Inom boendet finns ett tillagningskök, matsal och dagcentral 
som servar service-huset och närområdet på Trossö. 
Skisser har tagits fram för att skapa en bättre boende- och arbetsmiljö, som är mer 
anpassad till de behov av småskalighet som arbetssättet kräver för en mer 
kvalitativ omsorg. Preliminär hyresoffert har tagits fram av Karlskronahem, 
vilken är avstämt med Äldreförvaltningens budgetram. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
att godkänna föreslagen inriktning för fortsatt projektering, samt 
 
att äldreförvaltningen återkommer till äldrenämnden med slutgiltigt förslag efter 
projektering. 
 
Kent Lewén yrkar att samråd med boende, anhöriga och personal sker före 
nämndens slutbehandling av ärendet, samt i övrigt tillstyrka förvaltningens 
förslag. 
Sven-Otto Ullnér uppmanar förvaltningen att titta över möjligheterna till 
alternativa boenden under byggtiden. 
Annelie Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag och Kent Lewéns 
tilläggsyrkande, samt Sven-Otto Ullnérs förslag att erbjuda ersättningsboende 
under ombyggnadstiden. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagen inriktning för fortsatt projektering,  
 
att äldreförvaltningen återkommer till äldrenämnden med slutgiltigt förslag efter 
projektering,  
 
att samråd med boende, anhöriga och personal sker före nämndens slutbehandling 
av ärendet, samt 
 
att planera för att erbjuda ersättningsboende under ombyggnadstiden. 
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Diariet  Dnr 2002.0247.731 
Hn 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
§ 89 
Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program för 
Karlskrona kommun 
 
Eva Herbertsson informerar att äldrenämnden har fått rubr förslag för yttrande 
senast den 15/10 2002. 
 
Förslag att äldrenämnden den 25 september ger arbetsutskottet delegation på att 
fatta beslut om yttrande över reviderat Handikappolitiskt program för Karlskrona 
kommun. 
 
Kent Lewén saknar att de olika förslagen i programmet ej klätts med pengar. Ska 
varje förvaltningen ta medel ur sin egen budget. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att uppdra åt arbetsutskottet fatta beslut den 9/10. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
 
§ 90 
Information om förslag till förtida rekrytering externt 
 
Förvaltningens har upprättat ett material vari framgår att ambitionen varit att 
säkerställa rekrytering av vikarier med utbildning. Efterfrågan på utbildad 
arbetskraft är större än utbildningsväsendet har möjlighet att tillgodose och 
arbetsförmedlingen kan anvisa. Detta har genererat att förvaltningen sedan lång 
tid tillbaks till ca 30 % vid all nyrekrytering anställer personal som saknar grund-
utbildning. Förvaltningen vill nu i samverkan med Länsarbetsnämnden och 
fackliga organisationer pröva en ny strategi för långsiktig personalförsörjning med 
såväl framförhållning som höjd kompetensnivå. 
 
Förvaltningen har i samverkan med företrädare för Länsarbetsnämnden utarbetat 
ett förslag till långsiktig personalförsörjning inom vård och omsorg.  
 
En genomförandeplan har upprättats. 
 
Utvecklingen kommer nogsamt att följas såväl ekonomiskt, kvalitetsmässigt som 
personalpolitiskt inom projektet för resursteam inom Mellanstaden/Trossö. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2002.0114.022 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
 
§ 91 
Information funktionen som äldrekonsulent 
 
Marika Persson informerar att på tjänsten som äldrekonsulent ligger 50 % på 
anhörigstöd och resterande 50 % på intressebevakning för brukare. 
 
Poängteras vikten av att tjänsten ska vara så neutral som möjligt mot 
äldreförvaltningen.  
 
Flera ledamöter framhåller betydelsen av denna funktion och att äldrekonsulenten 
utför en mycket uppskattad verksamhet. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
 
 



  25 september 2002   11 

Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 92 
Antal sökande till särskilt boende augusti 2002, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i augusti 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
augusti 52 personer, inklusive 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 25 personer. 
 
Sven-Otto Ullnér önskar till nästa nämnd en verksamhetsbeskrivning på hur det 
ser ut för de som väntat mellan 3-13 månader och de som kommer från annan 
kommun. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll, samt 
 
att hemställa om information vid nästa sammanträde angående de som väntat mer 
än 3 månader. 
 
__________________ 
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§ 93 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-09-11. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2002. 
c) yttrande över BlekingeTrafikens förslag till nytt linjenät för stadsbusstrafik i  
    Karlskrona samt Pottholmsprojektets genomförande. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 94 
MEDDELANDEN 
 
Handikappförvaltningen 
Förslag till reviderat Handikappolitiskt program i Karlskrona kommun. 
 
Revisionen 
Revisionsrapport FH-01: Jämförande studie Äldrenämnden. 
   
Länsstyrelsen Blekinge län 
Rapport 2002-08-26 Dnr 701-430-02 
   
Socialstyrelsen 
Svar Direkt, telefonupplysningsverksamhet för äldre. 
   
Svenska Kommunförbundet 
Cirkulär 2002:72, Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal 
avvikelserapportering. 
 
BlekingeTrafiken 
Kommentarer till sammanställning av synpunkter på färdtjänsten. 
 
Protokoll 
Förtroendenämnden Blekinge. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2002.0052.108 
BlekingeTrafiken 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
§ 95 
BlekingeTrafiken - Kommentarer till sammanställning av synpunkter på 
färdtjänsten 
 
Äldrenämnden har till BlekingeTrafiken översänt en sammanställning av de 
synpunkter på färdtjänsten som lämnats av personal inom äldreomsorgen i 
Karlskrona. 
 
BlekingeTrafiken har svarat och bemött synpunkterna område för område. 
 
Sven-Otto Ullnér vänder sig mot förklaringen till de långa väntetiderna och yrkar att 
förvaltningen  ånyo tillskriver BlekingeTrafiken och påtalar problemen med att 
behöva vänta 2 timmar på återresa efter läkarbesök. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att tillskriva BlekingeTrafiken och påtala problemen 
med väntetider vid återresa. 
 
___________________ 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 23 oktober 2002, kl 14.00-15.10 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Inge-Britt Elfner (m)  
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Harry R:son Svensson (m) tjg 14.00-15.10 
  Lennart Johannisson (m) tjg 14.00-15.10 
Övriga närvarande ersättare Verner Ludvigsson (s)   
  Christer Göstasson (s)  
 Ingegerd Qvist (s) 
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s)  
   Jan Spjuth (kd) 
 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   myndighetschef Carina Thörnqvist 
   boendesamordnare Ywonne Perzon  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Kerstin Johansson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 96-103 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Kerstin Johansson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 28 oktober 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet Dnr  
Gamlegård 
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
 
§ 96 

 Förslag till förlängning av driftsavtal om aktiviteter vid Gamlegård 
 
Gamlegård erbjuder äldre i Karlskrona kommun hobby och terapiverksamhet och 
enklare social samvaro enl upprättat avtal. 
 
Verksamheten är mycket uppskattad i närområdet och av besökarna på 
dagcentralen.  
 
Föreslås att upprättat driftsavtal förlängs till och med 2005-12-31. 
 
Sven-Otto Ullnér föreslår att kravet på auktoriserad revisor tas bort i § 5. Det 
behövs endast en godkänd revisor i en så liten verksamhet. 
 
Arbetsutskottet är överens om att ändringen görs före undertecknande av avtalet. 
 

 Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till driftsavtal för Gamlegård med ovanstående 
ändring. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
Registratorn 
 
 
 

§ 97 
Angående uppdrag att utkvittera värdehandlingar 
 
Delgivning tecknas av ordförande, förvaltningschef eller annan som nämnden 
utser enligt Äldrenämndens reglemente § 22, sid 6. 
 
För att underlätta arbetet för registrator föreslås en komplettering av reglementet 
vad avser utkvittering värdehandlingar. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att registrator för äldrenämnden samt vikarie enligt Registratorernas nätverk var 
för sig får utkvittera värdehandlingar adresserade till Äldrenämnden.  
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0171.042 
Ks   §   98 
Ledningsgr Delårsbokslut och budgetuppföljning 30 september 2002 
Pers sekr 
Ekonomer Äldrenämndens verksamhet totalt beräknas uppvisa ett underskott med 5 Mkr för 
Utredare  år 2002, då hänsyn är tagen till beslutad kompletteringsbudget. Efter nio månader  

är avvikelsen – 1,8  Mkr. I detta ingår ankomstregistrering med 1,5 Mkr. 
Äldreför-valtningens personalkostnader ligger inte på en orimlig nivå med tanke 
på att förvaltningen har de dyraste kostnaderna under våren med många extra ob-
ersätt-ningar. Resultatet innehåller dels ett kommunbidrag, 2,8 Mkr, som avser 
verksam-het till hösten, dels innehåller det avgiftsminskningar p g a maxtaxan, 1,7 
Mkr. Därav är den egentliga avvikelsen – 2,9 Mkr efter nio månader. 
Sjuklönerna för månadsanställda uppgår för perioden till 6,2 Mkr. Jämfört med 
samma period 2001 är det en minskning med 0,2 Mkr. Däremot när det gäller 
timanställda ökar sjuklönerna jämfört med samma period 2001. Resultatmässigt 
för de timanställda rör det sig om 158 tkr. 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och dels ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Avsikten är att 
dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksamheten. Tyvärr finns det i 
dagsläget tendenser på att dessa besparingskrav inte fullt ut kommer att klaras, 
utan här fås ett underskott med ca 1,5 Mkr. 
Äldreförvaltningen har vidtagit åtgärder för att minimera risken för underskott i 
år, samt undvika långsiktig obalans budgetmässigt. Dessutom har 
äldreförvaltningen tagit fram förslag till åtgärder för att anpassa vissa kostnader 
till budgeten och samtidigt höja bostadsstandarden. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, 
att godkänna redovisade vidtagna åtgärder, 
att uppdra åt förvaltningen att minska antalet platser och dubbelrum i norra kom-
mundelen enligt upprättat förslag och därmed sammanhängande intagningsstopp, 
att godkänna inriktningen att minska antalet platser vid af Klint enligt upprättat 
förslag, samt 
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta alternativa förslag med inriktningen att 
minska antalet dubbelrum och platser vid Östergården enligt upprättat förslag. 
  
Kent Lewén yrkar bifall till att-satserna 1 och 2, återremiss på att-satserna 3-5. 
Åke Svensson yrkar bifall till Kent Lewéns förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, 
 
att godkänna redovisade vidtagna åtgärder, samt 
 
att återremittera åtgärderna angående minskning av antalet platser i äldreförval-
ningens förslag att-satserna 3-5. 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 99 
Antal sökande till särskilt boende september 2002, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i september 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
september 43 personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 9 personer. 
 
Myndighetschef Carina Thörnqvist och boendesamordnare Ywonne Perzon 
informerar äldrenämndens ledamöter bl a om orsaken till att kön minskat och 
situationen för de som väntat mer än 3 månader.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0325.733 
Sturkö PRO 
Ledn grupp 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
§ 100 
Svar på skrivelse från Sturkö PRO ang dagcentral 
 
Sturkö PRO har tillskrivit äldrenämnden ang dagcentralen Solgläntan.  
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till svar varav framgår att verksamheten 
kommer att fortsätta, men att det kan bli aktuellt med andra lokaler. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat svar på skrivelse från Sturkö PRO. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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  Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 101 
Information om strömavbrott 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om de åtgärder som vidtagits med 
anledning av de strömavbrott som var under lördagen och söndagen (19-20 
oktober). 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 102 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2002-10-09. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret september 2002. 
c) ansökan om bistånd enl 4:1, 3:6 §§ SoL i form av ledsagarservice. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 103 
MEDDELANDEN 
 
Revisionen 
Revisionsrapport FB-01: Ny nämndorganisation och nya förvaltningar. 
 
Landstinget Blekinge 
Angående projektet Äldrepsykiatri. 
   
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-10-10 Mål nr 826-02 
   
Protokoll 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-05-15. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-06-18. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-08-20. 
Förtroendenämnden Blekinge 2002-09-19.  
Blekinge FoU-enhet 2002-09-20. 
 
__________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 november 2002 
 
§ 104 Delårsbokslut och budgetuppföljning 30 oktober 2002 
  
§ 105 Fast anställning inom ett år 
 
§ 106 Förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
 
§ 107 Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen hösten 2002 
 
§ 108 Delegation av personalärenden i äldreförvaltningen 
 
§ 109 Åtgärdsprogram särskilt boende för minskning av dubbelrum och budgetanpassning 
 
§ 110 Skrivelse betr fastigheten Högholmen 
 
§ 111 Rapport ang översyn av resursfördelningssystemet för hemtjänsten 
 
§ 112 Ställföreträdare för förvaltningschefen 
 
§ 113 Teckningsrätt 
 
§ 114 Antal sökande till särskilt boende oktober 2002, samt fördelade resurser 
 
§ 115 Delegeringsbeslut 
 
§ 116 MEDDELANDEN 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 27 november 2002, kl 14.00-16.00 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Birgitta Ståhl (m) 
 Inge-Britt Elfner (m)  
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Harry R:son Svensson (m) tjg 14.00-16.00 
Övriga närvarande ersättare Verner Ludvigsson (s)   
  Christer Göstasson (s)  
 Ingegerd Qvist (s) 
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s)  
   Inge Elmström (s) 
   Lennart Johannisson (m)  
   Jan Spjuth (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   personalchef Susanne Nordin 
   informatör Birgitta Håkansson 
   ekonom Anette Lirsjö  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Owe Petersson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 104-116 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Owe Petersson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       december 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2002.0171.042 
Ks    
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare   

 
 
 
§ 104 
Delårsbokslut och budgetuppföljning 30 oktober 2002 
 
Äldrenämndens verksamhet totalt beräknas uppvisa ett underskott med 5 Mkr för 

  år 2002, då hänsyn är tagen till beslutad kompletteringsbudget. Efter tio månader  
är avvikelsen – 5,5 Mkr. I detta ingår ankomstregistrering med 1,8 Mkr. Av 
erfarenhet vet förvaltningen att det ankomstregistrerade gör att resultatet ser sämre 
ut än vad det sedan blir. Äldreförvaltningens personalkostnader ligger inte på en 
orimlig nivå med tanke på att förvaltningen har de dyraste kostnaderna under 
våren med många extra ob-ersättningar. Resultatet innehåller dels ett 
kommunbidrag, 2,8 Mkr, som avser verksamhet till hösten, dels innehåller det 
avgiftsminskningar p g a maxtaxan, med 4 Mkr.  
 
Sjuklönerna för månadsanställda uppgår för perioden till 7 Mkr. Jämfört med 
samma period 2001 är det en minskning med 0,1 Mkr. Däremot när det gäller 
timanställda ökar sjuklönerna jämfört med samma period 2001. Resultatmässigt 
för de timanställda rör det sig om en ökning med 0,2 Mkr. 
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och dels ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Det är och har varit 
förvaltningens avsikt att dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksam-
heten. Tyvärr finns det i dagsläget tendenser på att dessa besparingskrav inte fullt 
ut kommer att klaras, utan här fås ett underskott med ca 1,5 Mkr. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  

 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå ett nollresultat. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 
 
 
 
 
 § 105 
 Fast anställning inom ett år 
 
 Kommunfullmäktig fastslog under sitt sammanträde 2001-08-30 att Karlskrona 

kommun skall erbjuda fast anställning. I beslutet lades fast att inriktningen bör 
vara att fast anställning skall erbjudas inom ett år. 

 
 Tillämpningen av fastanställningen är reglerat i ett lokalt kollektivavtal som upp-

rättats mellan Karlskrona kommun och Kommunalarbetarförbundet 2002-10-24. 
 

För Äldreförvaltningen innebär det lokala kollektivavtalet att: 
• Äldreförvaltningen tillfrågat 105 anställda vikarier utan adekvat utbildning om 

intresse av fast tjänst efter slutförda studier. Två kurser i vård och omsorg 
startas i Arbetsförmedlingens regi för att uppnå detta syfte. Fyrtioåtta personer 
har tackat ja till erbjudandet och kommer att erhålla en fast anställning  

 2003-06-04, samt efter årsskiftet 2003/2004. 
 
• Äldreförvaltningen har tillfrågat 144 anställda vikarier med adekvat vidare-

utbildning om intresset av fast tjänst. I dagsläget kvarstår 83 personer som 
kommer att erhålla en fast tjänst 2003-01-01. Övriga har redan erhållit tjänst 
alternativt valt att sluta sin anställning. 

 
Genom dessa åtgärder garanteras alla vikarier som 2002-01-01 hade uppnått 
företrädesrätt en fast anställning. 

 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att tillämpa lokalt kollektivavtal (Fd 33/02) ang villkor för tillsvidareanställning 
efter 1 års anställning i Karlskrona kommun från och med 2002-11-01. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Kf 
KPR 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
§ 106 
Förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
 
En översyn av reglementet för KPR har gjorts. En arbetsgrupp med företrädare för 
PRO, SPF, Kommunalpensionärerna och SPRF har medverkat i översynen. 
 
KPR har behandlat ärendet 2002-10-28 och tillstyrkt förslaget.  
 
Kent Lewén vidhåller tidigare framförda synpunkter att Demensföreningen ska 
ingå som representant i kommunala pensionärsrådet.  
 
Sven-Otto Ullnér yrkar ett tillägg i § 6 Arbetsutskott, v ordförande ingår i 
arbetsutskottet. 
 
Äldrenämndens AU beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att hitta en teknisk lösning i reglementet så att 
Demensföreningen kan erhålla ordinarie plats i KPR. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet 
med tillägg att v ordföranden skall ingår i arbetsutskottet, samt 
 
att Demensföreningen får en ordinarie plats. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att reglementet för kommunala 
pensionärsrådet justerats så att v ordförande i KPR ingår i arbetsutskottet och att 
Demensföreningen har rätt att utse en ordinarie och en ersättare. Ändringarna har 
kommunicerats med arbetsutskottet i kommunala pensionärsrådet. 
 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare  

 
 
 
 
§ 107 
Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen hösten 2002 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om det material som förvaltningens 
kvalitetsgrupp tagit fram beträffande: 
 
• Lex Sahra-anmälan. 
• Klagomål och synpunkter. 
• Uppföljning av sommarsituationen år 2002. 
• Handlingsplan kvalitetsarbetet i äldreförvaltningen. 
 
Informatör Birgitta Håkansson går igenom materialet som gäller 
sommarvikarierna och vad förvaltningen skall tänka på till sommaren 2003. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
 
§ 108 
Delegation av personalärenden i äldreförvaltningen 
 
Förvaltningen har med anledning av pågående rutinöversyn för 
arbetsmiljöansvaret aktualiserat behovet av att delegationsförteckningen för dessa 
frågor ses över. 
 
Med anledning av detta har förvaltningen gjort en total översyn av samtliga 
delegationsfrågor som avser personalärenden. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fastställa föreslagen delegationsförteckning över personalärenden. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
 
§ 109 
Åtgärdsprogram särskilt boende för minskning av dubbelrum och 
budgetanpassning 
 
I anslutning till delårsbokslut per 2002-09-30 redovisade förvaltningen förslag till 
åtgärder för att nå budgetanpassning varvid inriktningen var att främst minska 
antalet dubbelrum. Äldrenämnden beslutade 2002-10-23 att återremittera 3:e – 5:e 
att-satserna som behandlade minskning av dubbelrum och därmed platser och 
kostnader. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett förslag som ger möjlighet att anpassa vissa 
kostnader till budgeten och samtidigt höja bostadsstandarden. 
 
Följande föreslås: 
1. Det finns 19 dubbelrum kvar i norra kommundelen. Det finns för närvarande 

ingen kö till särskilt boende där. Förvaltningen föreslås därför få i uppdrag att 
minska antalet dubbelrum med 5 platser. Intagningsstopp vid berörda 
boenden införs omgående. Personalbemanningen anpassas i enlighet med 
resursfördel-ningsmodellen. 

2. Planering för ombyggnad av servicehuset af Klint pågår. Intagningsstopp 
införes nästa år för att kunna minska med ca 4 platser.  

3. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag om minskning av 
dubbelrummen på Östergården 

    Ovanstående uppdrag skall redovisas till äldrenämnden i januari 2003. 
 
Äldrenämndens AU föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att uppdra åt förvaltningen att minska antalet platser och dubbelrum i norra 
kommundelen enligt ovan och därmed sammanhängande intagningsstopp, 
 
att godkänna inriktningen att minska antalet platser vid af Klint enligt ovan, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta alternativa förslag med inriktningen att 
minska antalet dubbelrum och platser vid Östergården med redovisning till 
nämnden i januari 2003. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2002.0143.775 
PSK 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
§ 110 
Skrivelse betr fastigheten Högholmen 
 
Pensionärsorganisationernas Samverkanskommitté, PSK, har tillskrivit äldre-
nämnden ang korttidsboendet Rosengården och fastigheten Högholmen. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till svar på skrivelsen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till svar på skrivelsen. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
 
§ 111 
Rapport ang översyn av resursfördelningssystemet för hemtjänsten 
 
Laila Pettersson, distriktschef Rödeby-Nättraby, har tillsammans med en 
arbetsgrupp börjat analysera resursfördelningssystemet för hemtjänsten. 
 
Arbetsgruppen har arbetat vidare och arbetstidsmätningen tyder på att olika 
faktorer behöver ses över som t ex personalfaktorn. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att äldreförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med: 

• kostnadsperspektiv, t ex ökning av personalfaktorn, vilken omfördelning 
av befintliga resurser kan genomföras. 

• kvalitetsperspektiv, t ex utredningens resultat i förhållande till 
kvalitetsbarometern och den uppföljning av biståndsbeslut som 
genomförts. 

• arbetsmiljöperspektiv, t ex analys av ohälsotalet och arbetsmiljön. 
• omställningstiden vid bortfall av vårdtagare. 

 
___________________ 
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Diariet    Dnr 
Ks 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
§ 112 
Ställföreträdare för förvaltningschefen 
 
Lars Larsson informerar att eftersom planeringschef Lars-Åke Nordin är tjänst-
ledig t o m 2003-06-30 behöver äldrenämnden besluta om en ställföreträdare för 
förvaltningschefen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår att distriktschef Eva Herbertsson förordnas som 
ställföreträdare för förvaltningschefen vid ledigheter och ev sjukdom t o m  
2003-06-30. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå Kommunstyrelsen 
besluta 
 
att distriktschef Eva Herbertsson förordnas som ställföreträdare för 
förvaltningschefen vid ledigheter och ev sjukdom t o m 2003-06-30. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0145.002 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
 
§ 113 
Teckningsrätt 
 
Äldreförvaltningen behöver revidera förvaltningens teckningsrätt då nya 
ekonomer anställts. 
 
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för 
äldrenämndens bank- och postgirokonton: 

 
Anette Lirsjö tills vidare 
Lill Körling fr o m 2002-11-25 - tills vidare 
Helene Roslund tills vidare 
Fredrik Svensson vikariat t o m 2003-04-30 
Lars Larsson tills vidare 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för 
äldreförvaltningens bank- och postgirokonton. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 114 
Antal sökande till särskilt boende oktober 2002, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i oktober 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
oktober 45 personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 8 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 115 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a)  arbetsutskottets protokoll 2002-11-13. 
b)  biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober 2002. 
c)  yttrande över detaljplan Pottholmen etapp 1. 
d  yttrande över detaljplan Västerudd. 
e) överklagande av Länsrätten i Blekinge dom. 
f) återtagande av överklagande till Kammarrätten. 
 
Under e) diskuterades handläggning och beslut, vilket Kent Lewén framför kritik 
mot. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 116 
MEDDELANDEN 
Kommunstyrelsen 
§ 120 Yttrande över landstingets förslag till Forskningsstrategi. 
§ 121 Yttrande över revisionens granskning av upphandlingsverksamheten i  
          Karlskrona kommun. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 121 Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 127 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2002. 
§ 129 Svar på motion om detaljplaneändring av markområde på Hästö för  

                 äldreboende/särskilt boende. 
§ 136 Svar på motion om utbyggnad av platser för demensvården. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Förslag till budget för år 2003 och planer 2004-2005. 
 
Idrotts- och fritidsförvaltningen 
Skrivelse från PRO Aspö. 
 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesplan 2003 för tekniska nämnden. 
 
Brev 
Skrivelse från Sturkö PRO. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-10-16 Mål nr 927-02 
Dom 2002-11-18 Mål nr 1031-02 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Förfrågan verkställighet av dom. 
Tillsyn enligt 16 kap 6 a-d §§, socialtjänstlagen. 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2002-11-05 Mål nr 3287-2002 
Protokoll 2002-11-15 Mål nr 3287-2002 
 
Socialstyrelsen 
Meddelande om beslut rörande hälso- och sjukvård i särskilt boende för äldre. 
Meddelandeblad Nr 13/02. Individuell plan enligt LSS – vad säger lag och 
förarbeten? 
 
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-10-16. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-09-17. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-10-15. 
Kommunala pensionärsrådet 2002-10-28. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 17 december 2002 
 
§ 117 Delårsbokslut per 30 november 2002 
 
§ 118 Redovisning av förbehållsbelopp och taxor för 2003, med anledning av nytt basbelopp,  
 samt fastställande av hyror och avgifter för kost och larm. 
 
§ 119 Översyn av regler och rutiner ang sekretess och gåvor 
 
§ 120 Förslag till verksamhetsmål för äldrenämnden år 2003 
 
§ 121 Förslag till policy beträffande källsortering av hushållsavfall 
 
§ 122 Förslag om fortsatt avgiftsfri avlösarservice för anhörigvårdare 
 
§ 123 Antal sökande till särskilt boende november 2002, samt fördelade resurser 
 
§ 124 Rosengården  
 
§ 125 Delegeringsbeslut 
 
§ 126 MEDDELANDEN 
 
§ 127 Utdelning kvalitetspris 2002  
 
§ 128 Avtackning och avslutning 
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Plats och tid Ekliden, samlingssalen 
 tisdagen den 17 december 2002, kl 14.00-15.30 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp)  
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Sven-Otto Ullnér (m) 
 Inge-Britt Elfner (m)  
  Claes Wallgren (m) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Christer Göstasson (s) tjg ers 14.00-15.30 
 Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-15.30 
  Lennart Johannisson (m) tjg ers 14.00-15.30 
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson (s) 
   Inge Elmström (s) 
   Camilla Persson (v) 
   Jan Spjuth (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   distriktschef Eva Herbertsson 
   distriktschef Ann-Charlotte Nedfors 
   distriktschef Laila Petersson 
   personalchef Susanne Nordin 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   IT-samordnare Inga-Lill Håkansson 
   informatör Birgitta Håkansson 
   äldrekonsulent Marika Persson 
   ekonom Anette Lirsjö  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Siv Brorsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 117-128 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Siv Brorsson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       december 2002,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2002.0171.042 
Ks    
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare   

 
 
 
§ 117 
Delårsbokslut per 30 november 2002 
 
Äldrenämndens verksamhet totalt beräknas uppvisa ett underskott med 5,1 Mkr 
för år 2002, då hänsyn är tagen till beslutad kompletteringsbudget. Efter elva 
månader är avvikelsen – 7,8 Mkr. I detta ingår ankomstregistrering med 1,6 Mkr. 
I resul-tatet ingår också ett kommunbidrag på 2,8 Mkr, som avser verksamhet i 
höst och vinter, men som inte förbrukats helt. Resultatet innehåller dessutom 
avgiftsminskningar p g a maxtaxan, med ca 5 Mkr.  
 
I grundbudgeten finns inrymt dels ett generellt besparingskrav på verksamheten 
och dels ett riktat till nämnden, totalt uppgår dessa till 4 Mkr. Det är och har varit 
förvaltningens avsikt att dessa ska klaras genom en strikt styrning av verksam-
heten. Tyvärr finns det i dagsläget tendenser på att dessa besparingskrav inte fullt 
ut kommer att klaras, utan här fås ett underskott med ca 1,5 Mkr. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta  

 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå ett nollresultat. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 
Handikappnämnden 
 
 
 
 § 118 

Redovisning av förbehållsbelopp och taxor för 2003, med anledning av nytt 
basbelopp, samt fastställande av hyror och avgifter för kost och larm. 
 
Flertalet av avgifterna är kopplade till basbeloppet.  Avgifterna fastställs normalt 
av Kommunfullmäktige, men fullmäktige har delegerat till nämnderna att göra 
justeringar inom index. Det förutsätts att nämnderna höjer avgifter med index för 
att ej tvingas göra besparingar i verksamheten. Vad avser hyror fastställer 
nämnden de hyror där förvaltningen helt hanterar kontrakt och inbetalningar via 
avgiftssystemet, ex sjukhem och ålderdomshem. 
 
De hyror som Karlskronahem administrerar kan ej nämnden påverka. Dessa är 
beroende av vilken allmän nivå som Karlskronahem förhandlar i sitt bostads-
bestånd. 
 
För de hyror nämnden administrerar och fakturerar finns hyror som Kommun-
fullmäktige bestämt ej får överstiga gräns för bostadstillägg för pensionärer f n  
4 500 kronor. Dessa kan ej höjas. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås en höjning om 2,5 % av de hyror 
nämnden ansvarar för och kan påverka. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att fastställa föreslagna avgifter för kost och trygghetslarm från 1.1.2003, 
 
att höja hyror enligt upprättat förslag, samt 
 
att ta informationen om övriga förändringar av avgifter och förbehållsbelopp till 
protokollet. 
 
___________________ 
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   Dnr 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 119 
Översyn av regler och rutiner ang sekretess och gåvor 
 
En mindre arbetsgrupp och äldreförvaltningens samverkansgrupp har gjort en 
översyn av tidigare antagna regler och rutiner gällande: 
1. Sekretess 
2. Tystnadsplikt 
3. Regler för personal, anställd inom Karlskrona kommuns äldreomsorg, 

gällande mottagande av gåvor från vårdtagare, låne- och affärstransaktioner 
samt testamentariskt förordnande mellan personal och vårdtagare 

4. Rutiner för hantering av privata medel inom äldreomsorgens särskilda 
boenden och hemtjänst 

 
Verksamhetsansvariga kommer att gå igenom dokumenten med all personal under 
våren 2003. Det nya sekretessbeviset ska undertecknas av all personal. 
 
En informationsbroschyr riktad till personalen är under bearbetning och kommer 
att vara klar under januari 2003. 
 
Sven-Otto Ullnér ifrågasätter behovet av skrivningen under Sekretessbevis att all 
privat post som kommer till förvaltningen öppnas av registrator. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för konsultering av 
kommunjuristen ang öppnande av privat post. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2001.0147.010 
Ledningsgr 
Pers sekr § 120 
Ekonomer Förslag till verksamhetsmål för äldrenämnden år 2003 
Utredare 
Områdeschefer Förslag till verksamhetsmål för äldrenämnden år 2003 har upprättats efter  
Ks  diskussion under 2001-2002 i äldrenämnden och dess arbetsutskott.  
Kf 

Förslaget har föredragits i kommunala pensionärsrådet. Pensionärsföreningar och 
personalen inom förvaltningen har erbjudits inkomma med synpunkter. En 
prelimi-när utgåva av dokumentet har distribuerats till personalen för genomgång 
vid arbetsplatsträffar. 
 
Måldokumentet har bearbetats till enklare svenska. Därvid har inget 
sakförändrats. Efter beslut av äldrenämnden kommer en lättillgänglig broschyr att 
utarbetas.  
 
Sven-Otto Ullnér föreslår en komplettering av materialet med möjlighet till daglig 
dusch och utevistelse varje dag. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson påtalar vikten av att mål och medel harmonierar 
någorlunda. Ett effektmål om daglig dusch förutsätter att det finns medel avsatta 
för detta i budget. Skrivningen kan däremot göras under vision med ambitionen - 
möjlighet till daglig dusch och utevistelse varje dag. 
 
Följande komplettering föreslås under Vision: De äldre kommer framöver att 
ställa andra och större krav på hygien och utevistelse. Ambitionen är därför i 
framtiden att kunna erbjuda daglig dusch och utevistelse enligt behov. 
 
Sven-Otto Ullnér är nöjd med att kompletteringen förs in under vision.  
 
Kent Lewén yrkar att följande mening tillförs på sidan fyra, tredje stycket: Hela 
verksamheten skall bygga på valfrihet, mångfald och flexibilitet, samt att ordet 
valfrihet tillförs på sidan fyra i ruta två. 
 
Ingela Abramsson och Evy Andreasson yrkar bifall till Kent Lewéns förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns förslag mot förvaltningens 
förslag och finner att äldrenämnden beslutat förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna förslag till verksamhetsmål för äldrenämnden år 2003 med 
föreslagen komplettering under vision. 
 
Kent Lewén, Sven-Otto Ullnér, Inge-Britt Elfner, Claes Wallgren, Evy 
Andreasson, Ingela Abramsson, Lennart Johannisson reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.    Bilaga 3 
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Diariet  Dnr 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
§ 121 
Förslag till policy beträffande källsortering av hushållsavfall 
   
I gällande riktlinjer för städning m m anges följande beträffande sophantering: 
 
För enskilda som inte klarar sin sophantering ingår detta normalt i hemtjänsten. I 
bostäder med källsortering skall den enskilde, vid behov, även få hjälp med detta. 
 
Äldreförvaltningen föreslår att ovanstående riktlinjer ändras och att följande gäller 
tills vidare: 
 
Enskilda som har hemtjänst och som inte klarar sin sophantering själva kan 
erhålla hjälp i anslutning till övriga insatser. Den enskilde skall, om valmöjlighet 
finns, välja det sorteringsalternativ som den enskilde klarar av att hantera.  
 
Hemtjänsten sorterar inte om avfall som hjälptagaren redan sorterat utan detta 
lägges i brännbart avfall. 
 
Hemtjänsten transporterar ej heller återvinningsbart avfall till återvinningssta-
tionen. Denna tjänst kan vid behov köpas av kommunen 
 
Övriga med behov av hjälp med sophanteringen hänvisas till kommunens 
renhållningsansvariga. 
 
Ovanstående har godkänts vid äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 
2002-12-10. 
  
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna ovanstående förändring av riktlinjer för städning m m inom 
hemtjänsten. 
 
Kent Lewén yrkar återremiss av ärendet till arbetsutskottet och att innan beslut 
kontakt tas med kommunjuristen ang likställdhet vid sorteringsalternativ. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för beslut. 
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Diariet  Dnr 2001.0070.776  
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare 

 
 
 
 
§ 122 
Förslag om fortsatt avgiftsfri avlösarservice för anhörigvårdare 
 
Under perioden 2001-2002 har försöksverksamhet bedrivits avseende avgiftsfri 
avlösarservice inom handikappnämnden och äldrenämnden. Kostnaderna har 
finansierats av erhållna medel från riksdagen. Handikappnämnden har fattat beslut 
om att permanenta en avgiftsfri avlösarservice fr o m 2003-01-01. 
 
Enligt äldrenämndens beslut skall en utvärdering göras. En utvärdering pågår där 
en enkät genomförs för att ta reda på vad biståndshandläggare och områdeschefer 
har för uppfattning om betydelsen av avgiftsfri avlösarservice. En telefonintervju 
med 10 personer som använt sig av avgiftsfri avlösarservice kommer också att 
genomföras. Utvärderingen hinner inte bli klar till äldrenämndens möte i 
december. 
 
Ärendet återkommer till äldrenämnden i början av 2003. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att nuvarande regler för avgiftsfri avlösning får gälla till och med 2003-02-28, 
samt 
 
att i övrigt ta informationen med godkännande till protokollet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 123 
Antal sökande till särskilt boende november 2002, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i november 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
november 52 personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 13 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 124 
Rosengården 
 
Kent Lewén aktualiserar frågan om Rosengården. 
 
Åke Svensson informerar att fastighetsägaren har planer på att renovera och hyra 
ut våningarna 2 och 3 i Högholmen, där Rosengården finns på våning 1. 
 
Lars Larsson informerar om de samtal som pågår med landstinget ang andra 
lokaler till Rosengården på Gullberna Park.  
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 125 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a)  arbetsutskottets protokoll 2002-12-04. 
b)  biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2002. 
c) deltagande i projektet Åldrandet i Blekinge. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 126 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 148 Regler för ersättare. 
§ 149 Val av kommunalråd. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
REMISS. Förslag till regionala miljömål för Blekinge län. 
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2002-2011 
  
Protokoll 
Förtroendenämnden Blekinge 2002-11-05. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-11-07. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-11-19. 
 
Tack 
För Äldredagen den 26 november 2002 från Sten Joelsson. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0330.029 
Ledningsgr  
Pers sekr 
Ekonomer  
Utredare      
 
 
 
 

§ 127 
Utdelning kvalitetspris 2002  
 
Äldrenämndens kvalitetspris för 2002 hade lockat 14 deltagande lag. 
 
Nedanstående erhöll de uppsatta priserna med åtföljande motiveringar: 
 
Köket Elineberg (1:a, 10 000 kronor) 
Köket präglas starkt av kvalitetstänkande i det dagliga arbetet genom att lyssna på 
de äldres önskemål och tillgodose deras behov av god och näringsrik mat under 
trivsamma former. 
 
Hemtjänsten Skepparegatan grupp 1 (2:a, 3 000 kronor) 
Denna hemtjänstgrupp har tydligt uttalade kvalitetsmål för de äldre om  
bl a kontinuitet och flexibilitet som genomförts i praktisk verklighet, vilket stärkt 
gruppens sammanhållning och trivsel. 
 
Avgiftsgruppen (3:a, 2 000 kronor) 
Avgiftsgruppen har mycket systematiskt utvecklat kvalitetssäkringen av avgifts- 
och kravverksamheten, vilket är mycket viktigt för äldre som annars ofta tycker 
detta är svårt. 
 
Övriga 11 deltagande lag kommer att belönas med 1 000 kronor vardera. 
 
Representanter från de tre vinnande lagen hade bjudits in att närvara vid 
prisutdelningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 128 
Avtackning och avslutning 
 
Ordföranden tackar de avgående ledamöterna och ersättarna i äldrenämnden och 
önskar dem lycka till i fortsättningen. 
 
Kent Lewén och Inge-Britt Elfner som varit med sedan starten 1992 och nu slutar 
tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för gott samarbete. 
 
Ordföranden tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och all 
personal ute i verksamheten för 2002 och önskar samtliga en God Jul och ett Gott 
Nytt År. 
 
Kent Lewén tackar ordföranden för det gångna året och önskar God Jul och Gott 
Nytt År. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 15 januari 2003 
 
§ 1 Val av arbetsutskott i äldrenämnden 
 
§ 2 Val av ordförande och vice ordförande i äldrenämndens arbetsutskott 
 
§ 3 Val av ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet 
 
§ 4 Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet 
 
§ 5 Information om sammanträdestider 2003 
 
§ 6 Information om handläggning av sekretesshandlingar 
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Plats och tid Ruthensparre, Freden 
 onsdagen den 15 januari 2003, kl 13.35-13.55 
 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e v ice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  
 ledamöter Kerstin Johansson (s) 
  Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Ingegerd Qvist (s) tjg ers 13.35-13.55 
  Lennart Johannisson (m) tjg ers 13.35-13.55 
 
Övriga närvarande ersättare Inge Elmström (s) 
  Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lena Hjorth (fp) 
   Kerstin Dahlgren (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Weste Brynestam (c) 
   Sylva Lilja (v) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Annelie Svensson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 1-6 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Annelie Svensson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       januari 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 
§ 1 
Val av arbetsutskott i äldrenämnden 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att utse ledamöter och ersättare i äldrenämndens AU enligt nedan: 
 
Ordinarie ledamöter  Ersättare 
Åke Svensson  Owe Petersson 
Annelie Svensson  Kerstin Johansson 
Siv Brorsson  Siv Holmberg 
Jan-Åke Nordin  Ann-Louise Trulsson 
Evy Andreasson  Gun-Britt Grant 
Bengt Lindskog  Sylva Lilja 
 
Ytterligare en ledamot och en ersättare från den borgerliga gruppen kommer att 
väljas senare. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 
§ 2 
Val av ordförande och vice ordförande i äldrenämndens arbetsutskott 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att utse ordförande och vice ordförande i äldrenämndens AU enligt nedan: 
 
Ordförande 
Åke Svensson 
 
Vice ordförande 
Annelie Svensson 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 

   
 

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

 Ledamöter  Ersättare 
 Åke Svensson, ordförande Karl-Erik Olsson 
 Owe Petersson  Ingela Abramsson 
 Jan-Åke Nordin 
 ___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
KHR 

 
 
 
§ 4 
Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att utse ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt nedan: 
 
Ledamot   Ersättare 
Kerstin Johansson  Evy Andreasson 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 
 

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



  15 januari 2003   8 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

§ 6 
Information om handläggning av sekretesshandlingar 

 
Kerstin Nilsson ger en kort information om sekretess och sekretesshandlingar. 
 
Lars Larsson informerar att ärendet mer ingående kommer att behandlas vid 
äldrenämndens utbildningsdagar. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 januari 2003 
 
§ 7  Kompletteringsval av 1 ledamot och 1 ersättare till äldrenämndens arbetsutskott  
 
§ 8  Yttrande över motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara. 
 
§ 9  Förslag om förändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa enligt 

socialtjänstlagen i Karlskrona kommun 
 
§ 10 Förslag till internbudget 
 
§ 11 Framställning om bidrag till boulebanor 
 
§ 12 Framställning om bidrag till utbyggnad av befintlig PRO-lokal Aspö 
 
§ 13 Antal sökande till särskilt boende december 2002, samt fördelade resurser 
 
§ 14 Delegeringsbeslut  
 
§ 15 MEDDELANDEN  
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 29 januari 2003, kl 14.00-14.55 
 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e v ice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Owe Petersson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-14.55 
  Inge Elmström (s) tjg ers 14.00-14.55 
 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lennart Johannisson (m)  
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Weste Brynestam (c) 
   Sylva Lilja (v) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Jan-Åke Nordin 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 7-15 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Jan-Åke Nordin 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 6 februari 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 
§ 7 
Kompletteringsval av 1 ledamot och 1 ersättare till äldrenämndens 
arbetsutskott  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att utse ledamot och ersättare i äldrenämndens AU enligt nedan: 
 
Ordinarie ledamöter  Ersättare 
Gunhild Arvö  Lena Hjorth 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2002.0283.730 
Kf 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare § 8 

Yttrande över motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara. 
 
I en motion av Centerpartiet 2002-08-27 föreslås att ge äldrenämnden i uppdrag 
att utreda och låta bygga ett äldreboende i Fågelmara  enligt förslag om helhetssyn 
och samverkan mellan hemtjänst och äldreboende i Fågelmara. 

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

§ 9 
Förslag om förändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa enligt 
socialtjänstlagen i Karlskrona kommun 
 
Fr o m 2002-07-01 gäller förändrad taxa utifrån riksdagsbeslut 2001-11-14 med  
bl a högkostnadsskydd (maxtaxa) och nationellt förbehållsbelopp för hemtjänst 
och särskilt boende. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-22 om utformningen av taxan för 
Karlskrona. Däri ingick tillämpningsanvisningar för taxan. 
 
Äldreförvaltningen föreslår nu en del förändringar. Skälen till detta är 
- dels att ytterligare några förändringar enl riksdagsbeslutet (bl a räntein-

komster) gäller fr o m 2003-01-01. 
- dels att några mindre delar av taxan bör omformas (dagverksamhet, 

korttidsboende). 
- dels korrigering vid negativt avgiftsutrymme. 
- dels att vissa justeringar behöver göras med anledning av nya allmänna råd 

från Socialstyrelsen (meddelandeblad 14/02 nov 2002). 
 
Äldrenämnden har befogenheter att besluta om förändringar av taxan och dess 
tillämpningsanvisningar så länge dessa ej innebär mera principiella förändringar. 
Äldreförvaltningens bedömning är att äldrenämnden har befogenheter att besluta 
om nu föreslagna förändringar. Dessa bör dock anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Äldrenämnden beslutar 

 
att godkänna föreslagna förändringar av tillämpningsanvisningarna för 
omsorgstaxan, samt 
 
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen. 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 

Diariet   Dnr 
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Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare     

   
 
 

§ 10 
Förslag till internbudget 
 
Den viktigaste utgångspunkten för internbudgeten är de beslut som kommunfull-
mäktige antog i 2003 års budget rörande äldreomsorgen, samt vissa övergripande 
beslut.  
 
Upprättat budgetförslag för olika verksamheter och ansvarsområden bygger på att 
nämnden får full kompensation för intäktsminskningarna av nytt avgiftssystem. 
 
I budgeten har en generell besparing om 4 Mkr inarbetats i enlighet med äldre-
nämndens beslut om budgetäskande 2003-2005.  
 
En enda helt ny ambitionshöjning som inarbetats i budgeten är att starta en dag-
verksamhet för dementa i östra kommundelen i september. Därvid har vägts in att 
viss avlastning sker av hemtjänsten och på särskilt boende. 
 
I några fall har budgeten förstärkts p g a kvarstående verksamhetsproblem och 
arbetsmiljöproblem som rapporterats till och godkänts av äldrenämndens arbets-
utskott under 2002. 
 
Ovanstående planering har medfört att det föreligger en negativ differens om 5,1 
Mkr mellan beviljade kommunbidragsram och behovet av medel till verksam-
heten. Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag för att få budgeten i balans 
vilket bl a innebär minskning av antalet dubbelrum och platser vid sjukhem. 
 
Äldrenämndens taxeintäkter har minskat mer än den kompensation som erhålls av 
staten. Skall äldrenämnden fullt ut ta ansvar för detta inom sin budgetram saknas 
ca 5 Mkr. I så fall krävs åtgärder i form av exempelvis avgiftshöjning och/eller 
förändringar av verksamheten. Innan en mer ingående planering för detta alterna-
tiv görs behövs klarläggande av äldrenämndens ekonomiska ansvar för taxans 
utfall. 
 
Ärendet kommer att behandlas vid ett extra nämndsammanträde den 12/2  
kl 15.30. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
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Diariet Dnr 2002.0324.753 
Ks 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
Idrott- o fritidsn 
 
 

§ 11 
Framställning om bidrag till boulebanor 
 
För närvarande föreligger två ansökningar om bidrag till boulebanor. 
 
Dessutom har pensionärsorganisationerna via KPR (2002-10-28 § 32) framfört 
önskemål om inomhusboulebanor. 
 
Bidrag för anläggning av banor för fritidsaktiviteter är inte en uppgift för äldre-
nämnden, även om målgruppen i detta fall främst är pensionärer. Boulebanor 
förläggs ofta i anslutning till andra fritidsanläggningar varför detta bör vara en 
fråga för idrotts- och fritidsnämnden. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att överlämna framställningarna om boulebanor till idrotts- och fritidsnämnden. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0344.739 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
Idrott- o fritidsn 
PRO Aspö 
 
 

§ 12 
Framställning om bidrag till utbyggnad av befintlig PRO-lokal Aspö 
 
PRO Aspö har hemställt hos kommunen om bidrag med 180 000 kronor för 
utbyggnad av befintlig PRO-lokal. Framställningen har överlämnats till 
äldrenämnden för handläggning. 
 
Äldrenämnden har ansvar för kommunala bidrag till pensionärsorganisationer för 
verksamhet och lokaler (hyra eller drift av egna lokaler). PRO Aspö erhåller sedan 
tidigare driftsbidrag till befintliga lokaler. 
 
Äldrenämnden har inga regler och ej heller medel för bidrag till byggande av 
lokaler. 
 
Äldreförvaltningen har tillsammans med idrotts- och fritidsförvaltningen träffat 
företrädare för PRO Aspö, Folketshusföreningen Aspö och båtklubben. Därvid 
framkom att båtklubbens nya klubblokal är tillgänglig att hyra. Detsamma gäller 
Folkets hus som dock behöver rustas upp. Folketshusföreningen har också 
hemställt om ekonomiskt stöd från kommunen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att avslå framställningen eftersom äldrenämnden saknar medel för bidrag till 
byggnation av lokaler, samt 
 
att hänvisa till möjligheterna att hyra andra befintliga samlingslokaler på Aspö. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   

 
§ 13 
Antal sökande till särskilt boende december 2002, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i december 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
december 67 personer, inklusive 7 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 15 personer. 
 
Jan-Åke Nordin efterhör hur tendensen är 2003 med sökande till särskilt boende.  
 
Svar kommer att lämnas vid nästa sammanträde. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 14 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a)  arbetsutskottets protokoll 2002-12-17 och 2003-01-15. 
b)  biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2002. 
c) ansökan om bistånd enl 4 kap 1 § och 5 kap 5 § SoL i form av plats i särskilt  

          boende. 
   d) avsked enl LAS 18 §. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 15 
MEDDELANDEN 
Kommunstyrelsen 
§ 166 Yttrande över revisionens granskning av bisysslor. 
§ 169 Ekonomisk rapportering 2003, Karlskrona kommunkoncern. 
§ 171 Karlskrona kommuns kommunledningsorganisation år 2003-2006. 
§ 172 Kommunstyrelsens beslut över befattningar på kommunlednings-  
          förvaltningen. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 155 Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter. 
§ 169 Budget 2003 och planer 2004-2005. 
§ 173 Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroende-   
          valda. 
§ 174 Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda  
          (fritidspolitiker) 
§ 175 Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor. 
§ 177 Kommunrådet – utvärdering och direktiv. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Svar på revisionsrapport: Granskning av bisysslor. 
Minnesgåva vid pensionsavgång. 
 
Socialförvaltningen 
Ang förslag till dels nya drogförebyggande strategier och dels hand-lingsplan för 
drogförebyggande arbete samt förslag till riktlinjer för alkoholservering och 
folkölsförsäljning. 
 
Blekinge FoU-enhet 
Blekinge FoU-nytt nr 2  2002. 
Kvalitetsbarometern ´02:2 – Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i 
Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommun. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Tillsyn av korttidsboendet Gläntan i Karlskrona kommun. 
 
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-12-02. 
Förtroendenämnden 2002-12-12. 
 
Meddelandeblad 
Försörjningsstöd 2003 – om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937). 
 
Brev 
Från Sveriges Pensionärsförbund – ledamöter till KPR 2003-2006. 
Från FolkpartietLiberalerna – Motion ang personlig hemservice för 
funktionshindrade. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 januari 2003 
 
§ 7  Kompletteringsval av 1 ledamot och 1 ersättare till äldrenämndens arbetsutskott  
 
§ 8  Yttrande över motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara. 
 
§ 9  Förslag om förändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa enligt 

socialtjänstlagen i Karlskrona kommun 
 
§ 10 Förslag till internbudget 
 
§ 11 Framställning om bidrag till boulebanor 
 
§ 12 Framställning om bidrag till utbyggnad av befintlig PRO-lokal Aspö 
 
§ 13 Antal sökande till särskilt boende december 2002, samt fördelade resurser 
 
§ 14 Delegeringsbeslut  
 
§ 15 MEDDELANDEN  
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 29 januari 2003, kl 14.00-14.55 
 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e v ice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Owe Petersson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-14.55 
  Inge Elmström (s) tjg ers 14.00-14.55 
 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lennart Johannisson (m)  
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Weste Brynestam (c) 
   Sylva Lilja (v) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Jan-Åke Nordin 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 7-15 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Jan-Åke Nordin 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 6 februari 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 
§ 7 
Kompletteringsval av 1 ledamot och 1 ersättare till äldrenämndens 
arbetsutskott  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att utse ledamot och ersättare i äldrenämndens AU enligt nedan: 
 
Ordinarie ledamöter  Ersättare 
Gunhild Arvö  Lena Hjorth 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2002.0283.730 
Kf 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare § 8 

Yttrande över motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara. 
 
I en motion av Centerpartiet 2002-08-27 föreslås att ge äldrenämnden i uppdrag 
att utreda och låta bygga ett äldreboende i Fågelmara  enligt förslag om helhetssyn 
och samverkan mellan hemtjänst och äldreboende i Fågelmara. 

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

§ 9 
Förslag om förändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa enligt 
socialtjänstlagen i Karlskrona kommun 
 
Fr o m 2002-07-01 gäller förändrad taxa utifrån riksdagsbeslut 2001-11-14 med  
bl a högkostnadsskydd (maxtaxa) och nationellt förbehållsbelopp för hemtjänst 
och särskilt boende. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-22 om utformningen av taxan för 
Karlskrona. Däri ingick tillämpningsanvisningar för taxan. 
 
Äldreförvaltningen föreslår nu en del förändringar. Skälen till detta är 
- dels att ytterligare några förändringar enl riksdagsbeslutet (bl a räntein-

komster) gäller fr o m 2003-01-01. 
- dels att några mindre delar av taxan bör omformas (dagverksamhet, 

korttidsboende). 
- dels korrigering vid negativt avgiftsutrymme. 
- dels att vissa justeringar behöver göras med anledning av nya allmänna råd 

från Socialstyrelsen (meddelandeblad 14/02 nov 2002). 
 
Äldrenämnden har befogenheter att besluta om förändringar av taxan och dess 
tillämpningsanvisningar så länge dessa ej innebär mera principiella förändringar. 
Äldreförvaltningens bedömning är att äldrenämnden har befogenheter att besluta 
om nu föreslagna förändringar. Dessa bör dock anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Äldrenämnden beslutar 

 
att godkänna föreslagna förändringar av tillämpningsanvisningarna för 
omsorgstaxan, samt 
 
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen. 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 

Diariet   Dnr 



  29 januari 2003   6 

 

Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare     

   
 
 

§ 10 
Förslag till internbudget 
 
Den viktigaste utgångspunkten för internbudgeten är de beslut som kommunfull-
mäktige antog i 2003 års budget rörande äldreomsorgen, samt vissa övergripande 
beslut.  
 
Upprättat budgetförslag för olika verksamheter och ansvarsområden bygger på att 
nämnden får full kompensation för intäktsminskningarna av nytt avgiftssystem. 
 
I budgeten har en generell besparing om 4 Mkr inarbetats i enlighet med äldre-
nämndens beslut om budgetäskande 2003-2005.  
 
En enda helt ny ambitionshöjning som inarbetats i budgeten är att starta en dag-
verksamhet för dementa i östra kommundelen i september. Därvid har vägts in att 
viss avlastning sker av hemtjänsten och på särskilt boende. 
 
I några fall har budgeten förstärkts p g a kvarstående verksamhetsproblem och 
arbetsmiljöproblem som rapporterats till och godkänts av äldrenämndens arbets-
utskott under 2002. 
 
Ovanstående planering har medfört att det föreligger en negativ differens om 5,1 
Mkr mellan beviljade kommunbidragsram och behovet av medel till verksam-
heten. Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag för att få budgeten i balans 
vilket bl a innebär minskning av antalet dubbelrum och platser vid sjukhem. 
 
Äldrenämndens taxeintäkter har minskat mer än den kompensation som erhålls av 
staten. Skall äldrenämnden fullt ut ta ansvar för detta inom sin budgetram saknas 
ca 5 Mkr. I så fall krävs åtgärder i form av exempelvis avgiftshöjning och/eller 
förändringar av verksamheten. Innan en mer ingående planering för detta alterna-
tiv görs behövs klarläggande av äldrenämndens ekonomiska ansvar för taxans 
utfall. 
 
Ärendet kommer att behandlas vid ett extra nämndsammanträde den 12/2  
kl 15.30. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
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Diariet Dnr 2002.0324.753 
Ks 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
Idrott- o fritidsn 
 
 

§ 11 
Framställning om bidrag till boulebanor 
 
För närvarande föreligger två ansökningar om bidrag till boulebanor. 
 
Dessutom har pensionärsorganisationerna via KPR (2002-10-28 § 32) framfört 
önskemål om inomhusboulebanor. 
 
Bidrag för anläggning av banor för fritidsaktiviteter är inte en uppgift för äldre-
nämnden, även om målgruppen i detta fall främst är pensionärer. Boulebanor 
förläggs ofta i anslutning till andra fritidsanläggningar varför detta bör vara en 
fråga för idrotts- och fritidsnämnden. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att överlämna framställningarna om boulebanor till idrotts- och fritidsnämnden. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0344.739 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
Idrott- o fritidsn 
PRO Aspö 
 
 

§ 12 
Framställning om bidrag till utbyggnad av befintlig PRO-lokal Aspö 
 
PRO Aspö har hemställt hos kommunen om bidrag med 180 000 kronor för 
utbyggnad av befintlig PRO-lokal. Framställningen har överlämnats till 
äldrenämnden för handläggning. 
 
Äldrenämnden har ansvar för kommunala bidrag till pensionärsorganisationer för 
verksamhet och lokaler (hyra eller drift av egna lokaler). PRO Aspö erhåller sedan 
tidigare driftsbidrag till befintliga lokaler. 
 
Äldrenämnden har inga regler och ej heller medel för bidrag till byggande av 
lokaler. 
 
Äldreförvaltningen har tillsammans med idrotts- och fritidsförvaltningen träffat 
företrädare för PRO Aspö, Folketshusföreningen Aspö och båtklubben. Därvid 
framkom att båtklubbens nya klubblokal är tillgänglig att hyra. Detsamma gäller 
Folkets hus som dock behöver rustas upp. Folketshusföreningen har också 
hemställt om ekonomiskt stöd från kommunen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att avslå framställningen eftersom äldrenämnden saknar medel för bidrag till 
byggnation av lokaler, samt 
 
att hänvisa till möjligheterna att hyra andra befintliga samlingslokaler på Aspö. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   

 
§ 13 
Antal sökande till särskilt boende december 2002, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i december 2002 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
december 67 personer, inklusive 7 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 15 personer. 
 
Jan-Åke Nordin efterhör hur tendensen är 2003 med sökande till särskilt boende.  
 
Svar kommer att lämnas vid nästa sammanträde. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 14 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a)  arbetsutskottets protokoll 2002-12-17 och 2003-01-15. 
b)  biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2002. 
c) ansökan om bistånd enl 4 kap 1 § och 5 kap 5 § SoL i form av plats i särskilt  

          boende. 
   d) avsked enl LAS 18 §. 

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

2003-2006 
 



  12 februari 2003   2 

Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 12 februari 2003, kl 15.40-16.10 
 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Ingegerd Qvist (s) tjg ers 15.40-16.10 
  Inge Elmström (s) tjg ers 15.40-16.10 
  Lennart Johannisson (m) tjg ers 15.40-16.10 
  Weste Brynestam (c) tjg ers 15.40-16.10 
 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lena Hjort (fp)  
   Gun-Britt Grant (kd) 
    
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Mats Crambé 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 16-17 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Mats Crambé 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     februari 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

§ 16 
Förslag till internbudget 
 
Den viktigaste utgångspunkten för internbudgeten är de beslut som kommunfull-
mäktige antog i 2003 års budget rörande äldreomsorgen, samt vissa övergripande 
beslut.  
 
Upprättat budgetförslag för olika verksamheter och ansvarsområden bygger på att 
nämnden får full kompensation för intäktsminskningarna av nytt avgiftssystem. 
 
I budgeten har en generell besparing om 4 Mkr inarbetats i enlighet med äldre-
nämndens beslut om budgetäskande 2003-2005.  
 
En enda helt ny ambitionshöjning som inarbetats i budgeten är att starta en dag-
verksamhet för dementa i östra kommundelen i september. Därvid har vägts in att 
viss avlastning sker av hemtjänsten och på särskilt boende. 
 
I några fall har budgeten förstärkts p g a kvarstående verksamhetsproblem och 
arbetsmiljöproblem som rapporterats till och godkänts av äldrenämndens arbets-
utskott under 2002. 
 
Ovanstående planering har medfört att det föreligger en negativ differens om 5,1 
Mkr mellan beviljade kommunbidragsram och behovet av medel till verksam-
heten. Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag för att få budgeten i balans 
vilket bl a innebär minskning av antalet dubbelrum och platser vid sjukhem. 
 
Äldrenämndens taxeintäkter har minskat mer än den kompensation som erhålls av 
staten. Skall äldrenämnden fullt ut ta ansvar för detta inom sin budgetram saknas 
ca 5 Mkr. I så fall krävs åtgärder i form av exempelvis avgiftshöjning och/eller 
förändringar av verksamheten. Innan en mer ingående planering för detta alterna-
tiv görs behövs klarläggande av äldrenämndens ekonomiska ansvar för taxans 
utfall. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
att godkänna upprättat förslag till internbudget, 
att vid kommande sammanträde behandla uppföljningsrapport om utfallet av nya 
avgiftssystemet med begäran om ekonomisk kompensation, samt 
att uppdra åt förvaltningen utreda och föreslå ändringar betr prövning av behovet 
särskilt boende samt in- och utflyttningsrutiner. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på förvaltningens förslag om ytterligare besparingar. 
     forts. 
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§ 16 (forts) 
Förslag till internbudget 
 
Jan-Åke Nordin yrkar att äldrenämnden beslutar begära till kommunfullmäktige 
full kompensation för intäktsminskningarna av nytt avgiftssystem (maxtaxan), att 
hemställa hos kommunfullmäktige om utökad ram i enlighet med det borgerliga 
budgetförslaget för 2003, samt att inte genomföra besparingar inom särskilt 
boende enligt förvaltningens förslag. 
 
Bengt Lindskog påminner om kommunfullmäktiges direktiv om att där inte mål 
och medel harmonierar gäller medel, samt att förvaltningen ska begära full 
kompensation för maxtaxan. 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jan-Åke Nordins 
avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om Jan-Åke Nordins 
tilläggsyrkandes 1:a att-sats. Övriga två att-satser faller. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna upprättat förslag till internbudget, 
 
att vid kommande sammanträde behandla uppföljningsrapport om utfallet av nya 
avgiftssystemet med begäran om ekonomisk kompensation,  
 
att uppdra åt förvaltningen utreda och föreslå ändringar betr prövning av behovet 
särskilt boende samt in- och utflyttningsrutiner, samt 
 
att äldrenämnden beslutar begära till kommunfullmäktige full kompensation för 
intäktsminskningarna av nytt avgiftssystem (maxtaxan). 
 
Jan-Åke Nordin, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Lennart 
Johannisson, Weste Brynestam reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
  Bilaga 1 
 
___________________ 
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§ 17 
Strategiskt program från socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet i 
Äldrenämnden 2003-2006 
 
Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet överlämnar ett strategiskt program 
i 7 punkter. 
  Bilaga 2 
 
Jan-Åke Nordin överlämnar från den borgerliga gruppen 2 att-satser ang hur full 
etableringsrätt inom hemtjänsten kan genomföras och införande av valfrihet inom 
hemtjänsten. 
  Bilaga 3 
 
Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att bereda överlämnade 
ärenden. 
 
Äldrenämndens AU beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att bereda överlämnade ärenden. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 februari 2003 
 
§ 18 Uppföljning av avgiftssystemet för omsorgen 
 
§ 19 Översyn av regler och rutiner ang sekretess och gåvor 
 
§ 20 Förslag till revidering av program för boende-, livs- och vårdmiljö vid utveckling av 

särskilt boende inom äldreförvaltningen 
 
§ 21 Bokslut för 2002 
 
§ 22 Upphandling av korttidsvård vid Rosengården 
 
§ 23 Förslag till yttrande över detaljplan för kv Havfrun, Hector m fl (Västerudd 
 
§ 24  Erbjudande om donation 
 
§ 25 Utvärdering och förslag om införande av regler och riktlinjer för avgiftsfri 

avlösarservice 
 
§ 26 Antal sökande till särskilt boende januari 2003, samt fördelade resurser 
 
§ 27 Delegeringsbeslut 
 
§ 28 MEDDELANDEN 
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Plats och tid Galleriet, Gullberna park 
 onsdagen den 26 februari 2003, kl 14.00-15.10 
 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Ingegerd Qvist (s) tjg ers 15.40-16.10 
  Inge Elmström (s) tjg ers 15.40-16.10 
  Lennart Johannisson (m) tjg ers 15.40-16.10 
  Weste Brynestam (c) tjg ers 15.40-16.10 
 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lena Hjort (fp)  
   Gun-Britt Grant (kd) 
    
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
   äldrekonsulent Marika Persson 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Kerstin Johansson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 18-28 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Kerstin Johansson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     mars 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 
Kf 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 
 

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

 
 
 
 

§ 19 
Översyn av regler och rutiner ang sekretess och gåvor 
 
En mindre arbetsgrupp och äldreförvaltningens samverkansgrupp har gjort en 
översyn av tidigare antagna regler och rutiner gällande: 
1. Sekretess 
2. Tystnadsplikt 
3. Regler för personal, anställd inom Karlskrona kommuns äldreomsorg, 

gällande mottagande av gåvor från vårdtagare, låne- och affärstransaktioner 
samt testamentariskt förordnande mellan personal och vårdtagare 

4. Rutiner för hantering av privata medel inom äldreomsorgens särskilda 
boenden och hemtjänst 

 
Verksamhetsansvariga kommer att gå igenom dokumenten med all personal under 
våren 2003. Det nya sekretessbeviset ska undertecknas av all personal. 
 
En informationsbroschyr riktad till personalen är under bearbetning och kommer 
att vara klar under januari 2003. 
 
Äldrenämnden beslutade 2002-12-17 återremittera ärendet för att få kommun-
juristens utlåtande om förslaget till öppnande av privat post. Därefter har viss 
justering gjorts av texten. 
 
Ärendet har återremitterats för att inhämta handikapp-, social- och 
överförmyndar-nämndens ev synpunkter. 
 
Socialnämnden har lämnat en del synpunkter, vilka beaktats i dokumentet 
Sekretess- och tystnadsplikt.  
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna upprättade regler och rutiner ang sekretess och gåvor. 
 
___________________ 
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  Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 20 
Förslag till revidering av program för boende-, livs- och vårdmiljö vid 
utveckling av särskilt boende inom äldreförvaltningen 
 
Ärendet utgår, då synpunkter från pensionärsorganisationerna ska inhämtas. 
 
___________________ 
 
 
 



  26 februari 2003   6 

Diariet  Dnr 
Kf 
Kled 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 

 
§ 21 
Bokslut för 2002 
 
Lars Larsson informerar att 2002 års resultat blev – 8,5 Mkr. 
 
Orsaken till underskottet är bl a att förvaltningen ej fått full kompensation för 
maxtaxan, volymökning i hemtjänsten och att kostnaderna för sjukfrånvaron ej 
kompenserats fullt ut. 
 
Jan-Åke Nordin är tveksam till skrivningen på sid 2, sista stycket, Köerna till 
särskilt boende har minskat kraftigt…. Tendensen visar istället att kön börjat öka 
igen. 
 
Bengt Lindskog och Åke Svensson anser inte att skrivningen ska ändras. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna bokslutet för äldrenämndens verksamhet 2002. 
 
____________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
Upphandl enh GR 
Vårdt Blekinge § 22 

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



  26 februari 2003   8 

 
 
§ 22 (forts) 
Upphandling av korttidsvård vid Rosengården 

 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att upphandling av korttidsboende vid Rosengården sker enl upprättad inriktning, 
 
att uppdra åt chefen för Rödeby och Nättraby-distriktet att lämna anbud för egen 
regi utifrån fastställda principer och ansvara för verksamheten om så blir aktuellt,  
 
att delegera till arbetsutskottet att besluta om kravspecifikationen, samt 
 
att godkänna upprättad tidplan. 
 
Bengt Lindskog yrkar att 1:a att-satsen kompletteras med .. som idag sker vid 
Rosengården.. 
 
Jan-Åke Nordin säger nej till egen regi och yrkar avslag på att-sats 2.  
 
Åke Svensson yrkar, med respekt för skattebetalarnas pengar och att allt regelverk 
vid upphandling följs, bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Siv Holmberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Bengt Lindskogs 
tillägg i att-sats 1 mot Jan-Åke Nordins avslagsyrkande av att-sats 2 och finner att 
äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag med tillägg i att-sats 1. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att upphandling av korttidsboende, som idag sker vid Rosengården, görs enl 
upprättad inriktning, 
 
att uppdra åt chefen för Rödeby och Nättraby-distriktet att lämna anbud för egen 
regi utifrån fastställda principer och ansvara för verksamheten om så blir aktuellt,  
 
att delegera till arbetsutskottet att besluta om kravspecifikationen, samt 
 
att godkänna upprättad tidplan. 
 
Jan-Åke Nordin, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Lennart 
Johannisson, Weste Brynestam reserverar sig mot att-sats 2 till förmån för eget 
yrkande. 
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Diariet   Dnr 2002.0133.214 
Samhällsb förv 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
§ 24  
Erbjudande om donation 
 
Äldrenämnden har via FöreningsSparbanken fått erbjudande att mottaga en 
donation.  
 
Erbjudna medel skall tillfalla en stiftelse benämnd May Carlssons minnesfond.    
 
Nedanstående önskemål finns:  
 
Fondens ändamål skall vara att främja vården av behövande ålderstigna som bor 
på något av de kommunala äldreboendena på Trossö i Karlskrona, genom att på 
olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att för dem 
anordna underhållning, extra kalas osv. Det är donatorns förhoppning att vården 
genom detta bidrag skall kunna göras mer omväxlande för att tillvaron för de 
gamla inte skall te sig så enformig. 
 
Fondens medel skall innestå på bankkonto i FöreningsSparbanken. 
 
Ur fonden får årligen föregående års avkastning samt 25 000 kronor ur kapitalet 
delas ut. 
 
Fonden skall förvaltas av Karlskrona kommun som har att, efter förslag av 
föreståndarna för de olika äldreboendena på Trossö, bestämma angående 
medlens användning. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att tacka ja till erbjuden donation med tillhörande regler för årlig utdelning. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2001.0070.776 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 
 
 

§ 25 
Utvärdering och förslag om införande av regler och riktlinjer för avgiftsfri 
avlösarservice 
 
Under perioden 2001-07-01 – 2003-02-28 har försöksverksamhet bedrivits 
avseende avgiftsfri avlösarservice inom handikappnämnden och äldrenämnden. 
Handikappnämnden har fattat beslut om att införa avgiftsfri avlösarservice 
permanent fr o m 2003-01-01. Försök har bedrivits inom projektet Anhörigstöd, 
som var ett projekt där Riksdagen avsatte 100 miljoner årligen under tre år (1999-
2001), för att landets kommuner i samverkan med anhörig- och frivilligorganisa-
tioner skulle utveckla stödet till familjer och andra närstående. 
 
Ett dokument har upprättats ang utvärdering av avgiftsfri avlösarservice. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att införa avgiftsfri avlösarservice för anhörigvårdare med max 18 timmar per 
månad och i övrigt enligt de förutsättningar som anges i upprättat dokument, samt 
 
att kostnaderna för biståndsbeslutet finansieras inom ramen för 
äldreförvaltningens budget. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   

 
§ 26 
Antal sökande till särskilt boende januari 2003, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i januari 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i januari 
72 personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 21 personer. 
 
I fortsättningen önskar äldrenämnden en jämförelse av kön 12 månader bakåt. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 27 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2003-01-29 och 2003-02-12. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari 2003. 
c) förslag till yttrande över program Nordvästra Stadsbygden – Rosenholm med  
    omgivningar, samt Program för detaljplan för del av Karlskrona 6:1,  
    Rosenholm. 
d) förslag till yttrande över detaljplan för Pottholmen etapp 1. 
e) yttrande över planprogram för Lupinen 12 m fl (Tegelgården). 
f) yttrande över detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 28 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§   5 Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002. 
§   9 Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny lag om  
        extraordinära händelser. 
§ 13 Reglemente för kommunala pensionärsrådet KPR. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
karlskrona.se - översiktsplan för Karlskrona kommun. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Tillsyn av korttidsboendet Rosengården i Karlskrona kommun. 
   
Länsrätten i Blekinge län 
Remiss 2003-02-10 Mål nr 133-03 
 
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-01-23. 
Kommunala pensionärsrådet 2003-01-27. 
   
Svenska kommunförbundet - Cirkulär 
Enkätundersökning om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. 
 
Blekinge FoU-enhet 
Årsrapport verksamhetsberättelse 2002. 
 
Brev 
Från Mellanstadens nattpatrull – ang leasingbil. 
Från områdescheferna i Jämjö - Lyckeby –ang grundlön och övertidsersättning. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 mars 2003 
 
§ 29 Delårsbokslut/budgetuppföljning per 28/2 
 
§ 30 Förslag om minskning av antalet dubbelrum och vårdplatser vid Östergården 
 
§ 31 Förslag till att pröva modifierad 3-3 modell i Eklidens kök 
 
§ 32 Förslag till måltidspris vid äldreförvaltningens serveringar för externa gäster 
 
§ 33 Antal sökande till särskilt boende februari 2003, samt fördelade resurser 
 
§ 34 Svar betr motion ang personlig hemservice för funktionshindrade 
 
§ 35 Delegeringsbeslut 
 
§ 36 MEDDELANDEN 
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Plats och tid Galleriet, Gullberna park 
 onsdagen den 26 mars 2003, kl 14.00-15.15 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Owe Petersson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v) 14.00-15.10 §§ 29-34 
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-15.15 
  Inge Elmström (s) tjg ers 14.00-15.15 
  Christer Göstasson (s) tjg ers 15.10-15.15 §§ 35-36 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s) 14.00-15.10 
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lennart Johannisson (m)  
   Camilla Brunsberg (m) 
   Lena Hjort (fp)  
   Weste Brynestam (c)   
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
   personalchef Susanne Nordin 
   kostchef Gull-Britt Nilsson 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Owe Petersson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 29-36 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Owe Petersson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     april 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 
Ks 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
 
 
 

§ 29 
Delårsbokslut/budgetuppföljning per 28/2 
 
Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa ett underskott med 11 Mkr för år 
2003. Vidtagna och planerade åtgärder är då ej beaktade. 
 
Minskning av antalet dubbelrum och platser pågår och beräknas ge delårseffekt 
med 1,7 Mkr och helårseffekt 2004 med 3,5 Mkr. 
 
Äldrenämnden har begärt kompensation p g a maxtaxereformen för 2003 med 4,5 
Mkr. Om så ej beviljas måste taxeändringar ske snarast. 
 
Återstår att ta fram ytterligare besparingsalternativ. Därför pågår översyn av 
biståndsbedömning av särskilt boende. Även bedömningar av hemtjänst kan 
behöva aktualiseras. 
 
Vidare har förvaltningen fått i uppdrag att se över matdistribution till ordinärt 
boende. Detta hinner dock sannolikt ej att ge några spareffekter under innevarande 
år. 

 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå ett nollresultat. 
 
Susanne Nordin informerar om äldreförvaltningens personal- och hälsobokslut 
2002. Materialet delas ut till ledamöterna. 
 
Åke Svensson hänvisar till det uppdrag som äldreförvaltningen fick vid äldre-
nämndens sammanträde 2003-02-12 vari ingår bl a att prioritera och integrera  
hemtjänsten, matdistribution. Jan-Åke Nordin hänvisar till att uppdraget även 
omfattar full etableringsrätt och valfrihet inom hemtjänsten. Därutöver tillkommer 
översyn av möjligheterna att förändra taxan. Detta uppdrag ska politiker och 
förvaltningen gemensamt utreda. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
 

§ 30 
Förslag om minskning av antalet dubbelrum och vårdplatser vid 
Östergården 

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

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

§ 32 
Förslag till måltidspris vid äldreförvaltningens serveringar för externa gäster  
 
För boende och andra pensionärer är lunchpriset 43 kronor. För personal och 
övriga gäster uttages för närvarande 45 kronor. Enligt gällande tillämpningsanvis-
ningar till gällande taxa så skall anhöriga och gäster, som ej är pensionärer, 
erbjudas måltider till samma avgift som personalen. 
 
Med jämna mellanrum uppstår diskussion om prissättningen för övriga gäster  
d v s anhöriga och andra besökande, som ej är pensionärer, vid dagcentralernas 
matserveringar. Ett sådant fall är för närvarande aktuellt i Jämjö där företrädare 
för en privat matservering anser att äldreförvaltningen har så låga priser att detta 
menligt påverkar deras verksamhet. 
 
Äldreförvaltningen anser att det är självklart att de äldres anhörig och vänner, 
samt andra besökande skall kunna erbjudas mat på våra serveringar. Det är dock 
rimligt att priset bättre överensstämmer med marknadens. Samordningen med 
priset för personal föreslås avskaffas, eftersom det finns behov av att kunna 
reglera personalmåltider i annan ordning. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att följande priser skall gälla för externa gäster, som ej är pensionärer 
 Lunch    55 kronor 
 Julbord eller motsvarande 100 kronor, samt 
 
att avskaffa samordning med priset för personal som ses över i annan ordning. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 
 
 
 
 
 
   

 
§ 33 
Antal sökande till särskilt boende februari 2003, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i februari 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
februari 78 personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 25 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0407.740 
Kf 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
§ 34 
Svar betr motion ang personlig hemservice för funktionshindrade 
 
Äldrenämnden och handikappnämnden har fått motionen för beredning och 
beslutsförslag. 
 
Motionen berör i första hand handikappnämnden, som 2002-12-19 § 169 fått 
kommunfullmäktiges uppdrag att utreda hur valfrihet för personer med insatser 
enl socialtjänstlagen kan genomföras i likhet med lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. 
 
Äldrenämnden berörs av motionen, om personlig service istället för hemtjänst, om 
en sådan förändring även skall omfatta personer 65 år och äldre. 
 
Äldreförvaltningen anser att äldrenämnden måste avvakta handikappnämndens 
utredning enl kommunfullmäktiges uppdrag, om valfrihet skall införas till 
funktionshindrade istället för hemtjänst, innan ställning tas till om personlig 
service även bör omfatta funktionshindrade personer över 65 år. 
 
I anslutning till denna utredning bör samråd ske med äldrenämnden.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att liknande uppdrag redan lämnats till 
handikappnämnden, samt 
 
att hemställa att handikappnämnden därvid samråder med äldrenämnden betr ev 
personlig hemtjänst till personer över 65 år. 
 
Lena Hjort yrkar att äldrenämnden hos kommunfullmäktige begär anstånd med att 
besvara motionen tills handikappnämndens utredning är klar ang hur valfrihet för 
personer med insatser enl socialtjänstlagen kan genomföras i likhet med lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att begära anstånd med att besvara motionen med ovan angivet skäl. 
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§ 35 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2003-02-24 och 2003-03-12. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari 2003. 
c) yttrande över överklagat beslut ang inköp av dagligvaror. 
d) yttrande över överklagat beslut ang avgiftsberäkning. 
e) yttrande över överklagat beslut. 
 
Jan-Åke Nordin deltar ej i beslut ang c) och e). 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
 



  26 mars 2003   10 

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

särskilt boende inom äldreförvaltningen 
 
§ 38 Översyn av tillämpningsprinciper för uthyrning av äldreförvaltningens 

gemensamhetslokaler 
 
§ 39 Yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 
 
§ 40 Årsredovisning donationsfonder 
 
§ 41 Tryggve – samarbetsprojekt i palliativ vård mellan äldreförvaltningen och 

primärvården 
 
§ 42 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 31/3 
 
§ 43 Framställan om investeringsmedel för inköp av sängar samt trygghetslarm 
 
§ 44 Antal sökande till särskilt boende mars 2003, samt fördelade resurser 
 
§ 45 Svar på skrivelse ang seniorboende 
 
§ 46 Förslag om ändring av riktlinjer för biståndsbedömning till särskilt boende 

 
§ 47 Delegeringsbeslut 
 
§ 48 MEDDELANDEN 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 23 april 2003, kl 14.00-14.10 
 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-14.10 
  Inge Elmström (s) tjg ers 14.00-14.10 
  Weste Brynestam (c) tjg ers 14.00-14.10 
 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
   Lennart Rydén (s) 
   Lennart Johannisson (m)  
   Camilla Brunsberg (m) 
   Lena Hjorth (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd)  
      
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   distriktschef Eva Herbertsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
   ekonom Lill Körling 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Siv Brorsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 37-48 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Siv Brorsson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     april 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer  § 37 
Pers sekr  Förslag till revidering av program för boende-, livs- och vårdmiljö vid 
Utredare utveckling av särskilt boende inom äldreförvaltningen 

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

§ 38 
Översyn av tillämpningsprinciper för uthyrning av äldreförvaltningens 
gemensamhetslokaler 
 
En översyn har gjorts av de principer som finns för andrahandsuthyrning av 
gemensamhetslokaler inom äldreförvaltningens verksamhet. Den lokal som har 
störst frekvens på uthyrning är gemensamhetslokalen på Fregatten. 
 
Till största delen hyrs lokalen ut till olika pensionärsföreningar. Lokalen har under 
vissa veckor en besöksfrekvens på mellan 500-700 personer. 
 
Uthyrningen av lokalerna ställer stora krav på underhåll och planering så att 
kringservice fungerar. 
 
Inom verksamheten finns ingen personal som är avsatt för att enbart kunna ge 
denna service. När man hyr en gemensamhetslokal inom verksamheten bygger 
detta på att föreningarna själva tar ett stort ansvar för lokalen och aktiviteten när 
de vistas där. 
 
Äldreförvaltningen har tillsammans med ansvariga för servicehuset Fregattens 
kök och övrig verksamhet tagit fram förslag till Information och rutiner som skall 
gälla när lokalen uthyrs. 
 
En diskussion har förts om att höja taxan/timme vid uthyrning. Vid denna översyn 
har inget sådant förslag lagts. 
 
Äldreförvaltningen har, om inte framtagna rutiner följts till belåtenhet, föreslagit 
att en avgift på 500 kronor skall debiteras den förening som hyrt lokalen. 
 
Detta mot bakgrund av att det är av största vikt att framtagna rutiner följs med 
respekt för ordinarie verksamhet, personal och boende. 
 
Äldrenämndens AU uppdrar åt förvaltningen att komplettera ärendet med nuvar-
ande taxa och att det tydligare gäller alla samlingslokaler inom förvaltningen. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att fastställa reviderade tillämpningsprinciper för andrahandsuthyrning av 
äldreomsorgens lokaler. 
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Diariet   Dnr 2003.0125.109 
Kled 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 

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



  23 april 2003   6 

Diariet   Dnr 
Kled 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 

§ 40 
Årsredovisning donationsfonder 
 
Äldrenämnden har två fonden vars årsredovisningar ska lämnas till Länsstyrelsen. 
 
Karl Gustafssons fond, Elineberg 
Fondens avkastning skall användas för trivselbefrämjande åtgärder på Elineberg. 
 
Avkastningen används numera vartannat år till en större fest på Elineberg.  
 
Leopold Rubens sjukvårdsfond 
Fondens avkastning skall användas för inköp av medicin och för annan hjälp åt 
mindre bemedlade, sjuka personer, som är mantalsskrivna i Augerums och 
Flymens församlingar. 
 
Fonden har en särskild styrelsen. 
 
Under 2002 har 28 750 kronor delats ut till bl a handikappomsorgens boenden i 
Lyckeby. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättade årsredovisningar. 
 
__________________ 
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Diariet Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
Eva Frisell 

 
 
 
§ 41 
Tryggve – samarbetsprojekt i palliativ vård mellan äldreförvaltningen och 
primärvården 

 
Vid sammanträde med äldrenämndens AU 2003-03-12 redovisade distriktsläkare 
Elisabeth Jernby och områdeschef Eva Frisell en utvärdering av Tryggve-
projektet som pågått under 2 år. 
 
Framkom bl a att det är angeläget att fortsätta samarbetet, samt att 1-2 platser för 
Tryggve/kortbo på Hammarbygården bibehålles. Vidare är det angeläget att 
arbetssättet sprids inom hela kommunen. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 

 
att godkänna att samarbetet i enlighet med Tryggve-modellen fortskrider, samt 
 
att rapportering om hur verksamheten utvecklas görs i anslutning till årsbokslutet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 



  23 april 2003   8 

Diariet   Dnr 
Kf 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
§ 42 
Delårsbokslut och budgetuppföljning per 31/3 
 
Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa ett underskott med 11 Mkr för år 
2003.  
 
Minskning av antalet dubbelrum och platser pågår och beräknas ge delårseffekt 
med 1 Mkr och helårseffekt 2004 med 3,5 Mkr. Denna besparing är medräknad i 
prognosen. 
 
Fullständigt åtgärdspaket redovisas i egen ärendepunkt. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med framtagande av förslag till  
åtgärder för balansering av ekonomin. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Kf 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 

 
 
 
§ 43 
Framställan om investeringsmedel för inköp av sängar samt trygghetslarm 
 
På flera av äldreförvaltningens särskilda boenden leasas idag sängar till vårdtagar-
na. Eftersom detta är en dyrare affär för kommunen än att äga sängarna själva vill 
äldreförvaltningen istället köpa in nya sängar, så långt detta är möjligt. Tyvärr är 
årets investeringsmedel redan ianspråktagna och trots flera omprioriteringar ses 
ingen möjlighet att skapa detta utrymme i år. 
 
Att leasa en ny säng från landstingets hjälpmedelscentral kostar idag ca 7 100 
kr/år. Att köpa in samma säng kostar ca 17 000 kr, vilket istället innebär en årlig 
kapital- och servicekostnad på ca 2 000 kr. Kostnadsmässigt innebär detta alltså 
en vinst på drygt 5 000 kr per säng och år. 
 
Behovet äldreförvaltningen ser just nu avser inköp av 30 sängar, vilket innebär en 
ytterligare investering på 510 000 kr. Då äldreförvaltningen dessutom blivit 
tvungna att ta 220 000 kr i anspråk av årets investeringsmedel för att akut köpa in 
ett nytt trygghetslarm till ett särskilt bonde, äskar äldreförvaltningen även om 
extra tilldelning för detta ändamål. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att tilldela äldrenämnden ytterligare 730 000 kr till investeringar för år 2003 
enligt ovanstående beskrivning. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 
 
 
 
 
 
   

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

 



  23 april 2003   11 

Diariet Dnr 2002.0283.730 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
BG 

 
 
 
§ 45 
Svar på skrivelse ang seniorboende 

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

 
 
 
 
 
 

 
§ 46 
Förslag om ändring av riktlinjer för biståndsbedömning till särskilt boende 
 
Ärendet utgår för att samråd ska ske med Kommunala pensionärsrådet. 
 
___________________ 
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§ 47 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2003-04-09. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2003. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 48 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 
§ 34 Bokslut för Karlskrona kommun 2002.  
§ 47 Budgetuppföljning februari månad 2003. 
  
Kommunstyrelsen 
§ 48 Gallringsplan för kommungemensamma handlingar. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006. 
Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003. 
 
Revisionen 
Revisionsrapport FK-02: Granskning av avyttring av kommunal egendom. 
Revisionsrapport FE-02: Granskning av Äldrenämnden II (2 bilagor) 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Underrättelse 2003-03-19 Mål nr 184-03 
   
Socialstyrelsen 
Ny rapport – Äldres rehabilitering i särskilt boende. 
 
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2003:24 – Kommunerna behöver bra chefer på toppchefsnivå. 
 
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-03-26. 
Äldreförvaltningens centrala samverksamgrupp 2003-02-18. 
 
Brev 
Fågelmara Samhällsförening. 
 
_________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 14 maj 2003 
 
§ 49 Information om åtgärder för balansering av budget 2003-2006 
 
§ 50 Information om förslag till ändringar av omsorgstaxan 
 
§ 51 Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2003 
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Plats och tid Galleriet, Gullberna Park 
 onsdagen den 14 maj 2003, kl 10.00-12.35 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Owe Petersson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Inge Elmström (s) tjg ers 10.00-12.35 
  Weste Brynestam (c) tjg ers 10.00-12.35 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 10.00-12.20 
   Lennart Johannisson (m)  
   Camilla Brunsberg (m) 
   Lena Hjorth (fp) 
   Kerstin Dahlgren (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd)  
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   distriktschef Laila Petersson 
   biståndschef Carina Thörnqvist 
   ekonom Anette Lirsjö 
   IT-samordnare Inga-Lill Håkansson 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Siv Holmberg 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 49-51 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Siv Holmberg 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       maj 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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   Dnr 
 

 
 
 
§ 49 
Information om åtgärder för balansering av budget 2003-2006 
 
Förvaltningschef Lars Larsson går igenom det material, som tagits fram av 
förvaltningen, på åtgärder för balansering av äldrenämndens ekonomi.  
 
Material är upprättat med hänsyn taget till de beslut som fattats i kommun-
styrelsens AU om strategi, åtgärdspaket och ramar för åren 2003-2006. 
 
De besparingsåtgärder som förvaltningen föreslår ska vidtas utgår från följande 
strategi:  
1. Insatser till ordinärt boende - hemtjänst m m prioriteras enligt gällande mål 

och inriktning. Hemtjänsten är den verksamhet som är regulatorn för ökningar 
och som måste tillåtas växa med ökade behov som är bedömda enligt 
socialtjänstlagen. 

2. Åtgärder för att minska personalens ohälsa prioriteras. 
3. Möjligheter till taxehöjningar inom ramen för maxtaxereformens regler och 

praxis tas till vara. 
4. Principen om restriktiv biståndsbedömning ses över och anpassas snarast till 

rådande rättspraxis. 
5. Servicebehov hänvisas i ökad utsträckning att tillgodoses på annat sätt ex städ, 

tvätt, handling, matdistribution, post- och bankärende. 
6. Utökad omprövning av biståndsbeslut. 
7. Utveckla möjligheterna till bostadsbyten och bo kvar i ordinärt boende. 
 
Distriktschef Laila Petersson och biståndschef Carina Thörnqvist redovisar den 
undersökning förvaltningen gjort ang de vårdtagare som endast har städ och tvätt. 
De poängterar att undersökningen visar på olikheter stad kontra landsbygd. 
 
Jan-Åke Nordin påtalar vikten av likställdhetsprincipen. 
 
Åke Svensson anser det viktigt att renodla yrkesrollen och att vårdpersonalen för 
möjlighet sysslar med det de är utbildade för, vilket är att vårda. Att ta bort tvätt 
och städ kan öppna marknaden för nya aktörer.  
 
Lars Larsson påminner om att hela programmet behöver genomföras fullt ut för 
att klara ekonomisk balans. I annat fall måste förvaltningen få direktiv om att ta 
fram förslag om andra sparåtgärder. 
 
Ärendet anses berett och beslut kommer att tas i äldrenämnden 21/5. 
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§ 50 
Information om förslag till ändringar av omsorgstaxan 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-25, § 50, anta förslag till avgifter för 
äldre- och handikappomsorg. Direkt orsak var riksdagsbeslut om s k maxtaxa för 
äldreomsorgen. 
 
Äldrenämnden beslutade 2003-01-29, § 9,  om vissa ändringar av tillämpnings-
anvisningar till omsorgstaxan. 
 
Äldrenämnden beslutade 2003-03-26, § 29,  om uppdrag till äldreförvaltningen att 
utarbeta förslag till ökade intäkter via avgiften.  
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till förändringar som utgår ifrån 
socialtjänstlagens krav betr maxavgift och förbehållsbelopp.  
 
Ordförande Åke Svensson påtalar vikten av att de sämst ställda pensionärerna 
skyddas. 
 
Materialet kommer att revideras med hänsyn till de pensionärer som har låg 
pension och liten eller ingen förmögenhet. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 51 
Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2003 
 
Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa ett underskott med 5 Mkr för år 
2003. Efter fyra månader är avvikelsen – 9,5 Mkr, där bland annat ett flertal 
kostnadsposter av engångskaraktär finns. Av dessa kan nämnas arbetskläder för 1 
Mkr och OB-ersättning i påsk 1,6 Mkr. 

 
Förändringen mot föregående månads prognos, som var – 11 Mkr består i, dels 
ytterligare 4 Mkr, som äldrenämnden kommer att tilldelas i form av ramjustering, 
samt 2 Mkr som äldrenämnden kommer att få från Riksförsäkringsverket på grund 
av för mycket inbetald moms. I övrigt ligger prognosen fast vad gäller personal-
kostnader och avgiftsintäkter. Ingen hänsyn har tagits till de föreslagna spar-
åtgärder som presenteras i särskilt åtgärdsprogram. 
 
Ärendet anses berett och beslut kommer att tas i äldrenämnden 21/5. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 21 maj 2003 
 
§ 52 Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2003 

 
§ 53 Förslag till ändringar av omsorgstaxan 
 
§ 54 Förslag till prioriteringskriterier och köhantering avseende särskilt boende för äldre  

 
§ 55 Åtgärder för balansering av budget 2003-2006 
 
§ 56 Information om Fur 
 
§ 57 Antal sökande till särskilt boende april 2003, samt fördelade resurser 
 
§ 58 Beslut avseende upphandling av korttidsboende/-vård för vuxna 

 
§ 59 Delegeringsbeslut 
 
§ 60 MEDDELANDEN 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 21 maj 2003, kl 14.30-16.00 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) kl 14.30-15.55 

  Siv Brorsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.30-16.00 
  Inge Elmström (s) tjg ers 14.30-16.00 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lennart Johannisson (m)  
   Lena Hjorth (fp) 
   Kerstin Dahlgren (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd)  
   Weste Brynestam (c)  
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
   ekonom Lill Körling 
   ekonom Fredrik Svensson 
   biståndschef Carina Thörnqvist 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Ann-Louise Trulsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 52-60 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Ann-Louise Trulsson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      maj 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 
Kf 
Ledn gr 
Ekonomer   
Pers sekr 
Utredare 
    
 
 
   § 52 

Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2003 
 

Äldreförvaltningens verksamhet beräknas visa ett underskott med 5 Mkr för år 
2003. Efter fyra månader är avvikelsen – 9,5 Mkr, där bland annat ett flertal 
kostnadsposter av engångskaraktär finns. Av dessa kan nämnas arbetskläder för  
1 Mkr och OB-ersättning i påsk 1,6 Mkr. 

 
Förändringen mot föregående månads prognos, som var – 11 Mkr består i, dels 
ytterligare 4 Mkr, som äldrenämnden kommer att tilldelas i form av ramjustering, 
samt 2 Mkr som äldrenämnden kommer att få från Riksförsäkringsverket på grund 
av för mycket inbetald moms. I övrigt ligger prognosen fast vad gäller personal-
kostnader och avgiftsintäkter. Ingen hänsyn har tagits till de föreslagna spar-
åtgärder som presenteras i särskilt åtgärdsprogram. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med framtagande av förslag till 
åtgärder för balansering av ekonomin. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Kf 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare § 53 

Förslag till ändringar av omsorgstaxan 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-25, § 50, anta förslag till avgifter för 
äldre- och handikappomsorg. Direkt orsak var riksdagsbeslut om s k maxtaxa för 
äldreomsorgen. 
 
Äldrenämnden beslutade 2003-01-29, § 9,  om vissa ändringar av tillämpnings-
anvisningar till omsorgstaxan. 
 
Äldrenämnden beslutade 2003-03-26, § 29,  om uppdrag till äldreförvaltningen att 
utarbeta förslag till ökade intäkter via avgiften.  
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till förändringar som utgår ifrån 
socialtjänstlagens krav betr maxavgift och förbehållsbelopp.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna övergång till tillägg för tillredning mat vid beräkning av 
omsorgsavgifterna,  
 
att godkänna höjningarna av avgifterna inom resp nivå enl upprättat förslag, 
 
att godkänna föreslagna tillämpningsanvisningar för omsorgstaxan, 
 
att uppdra åt äldrenämnden att i fortsättningen göra erforderliga tekniska 
ändringar av tillämpningsreglerna för omsorgstaxan, samt justeringar på grund 
pris- och kostnadsutveckling,  
 
att ovanstående ändringar träder i kraft fr o m 2003-08-01, samt 
 
att fr o m  år 2004 ta bort gällande begränsningar kopplad till reglerna för 
bostadsbidrag vid hyressättning av särskilda boenden för äldre. 
 
Vidare föreslås att äldrenämnden för egen del beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att genomföra uppföljning av avgiftsförändringarnas 
konsekvenser för vårdtagarna och redovisa dessa för äldrenämnden 1:a kvartalet 
2004. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar att skrivningen i förvaltningens förslag ang 0,5 basbelopp 
ändras till 1,0 basbelopp. forts. 
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§ 53 (forts) 
Förslag till ändringar av omsorgstaxan 
 
Ordföranden ställer sig positiv till detta yrkande. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på förvaltningens 6:e att-sats att hyran ej skall vara 
kopplad till reglerna för bostadsbidrag .  
 
Bengt Lindskog yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ingela Abramsson yrkar bifall till den borgerliga gruppens förslag. 
 
Jan-Åke Nordin önskar en redovisning av tendensen av avgiftsförändringarnas 
konsekvenser 4:e kv 2003. Ordföranden m fl tillstyrker detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslags 6:e att-sats mot Jan-
Åke Nordins avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden beslutat 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna övergång till tillägg för tillredning mat vid beräkning av 
omsorgsavgifterna,  
 
att godkänna höjningarna av avgifterna inom resp nivå enl upprättat förslag, 
 
att godkänna föreslagna tillämpningsanvisningar för omsorgstaxan, 
 
att uppdra åt äldrenämnden att i fortsättningen göra erforderliga tekniska 
ändringar av tillämpningsreglerna för omsorgstaxan, samt justeringar på grund 
pris- och kostnadsutveckling,  
 
att ovanstående ändringar träder i kraft fr o m 2003-08-01, samt 
 
att fr o m  år 2004 ta bort gällande begränsningar kopplad till reglerna för 
bostadsbidrag vid hyressättning av särskilda boenden för äldre. 
 
Vidare föreslås att äldrenämnden för egen del beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att genomföra uppföljning av avgiftsförändringarnas 
konsekvenser för vårdtagarna och redovisa dessa för äldrenämnden 1:a kvartalet 
2004,  
 
att redovisa tendensen av avgiftsförändringarnas konsekvenser 4:e kv 2003, samt 
 
att höja beloppet för förmögenhet vid jämkning från 0,5, till 1,0 basbelopp. 
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Diariet   Dnr  
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr § 54 
Utredare Förslag till prioriteringskriterier och köhantering avseende särskilt boende 

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

 
 
 

§ 55 
Åtgärder för balansering av budget 2003-2006 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att det framtagna materialet för 
besparingar måste förhandlas med de fackliga organisationerna på de punkter som 
avser översyn av resursfördelning, samt städ och tvätt. Dessa två punkter måste 
således utgå vid dagens sammanträde. 
 
Material är upprättat med hänsyn taget till de beslut som fattats i kommun-
styrelsens AU om strategi, åtgärdspaket och ramar för åren 2003-2006. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder för balansering för åren 2003-
2006 med uppskattade spareffekter:  
1. Neddragning av vårdplatser och dubbelrum vid Östergården. Beslutad och 

beaktad i prognos för 2003. 
2. Förändringar av omsorgstaxan och upphörande av övre hyresgräns. 
3. Renodling av hemtjänsten (strukturändring). 
     a) enbart städ och tvätt inom stadsområdet hänvisas till andra alternativ 

(särskilt ärende). 
 b) övergång till kyld mat alternativt andra transporter av varm mat (utredning 

pågår). 
4. Strukturförändringar av särskilt boende och ev korttidsboende. I särskilt ärende 

redovisas förslag till riktlinjer för striktare biståndsbedömning. Utrednings-
uppdrag till budget 2004-2006. 

5. Kortsiktiga besparingar. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslaget till åtgärder för balansering av budget 2003 och 
inriktningen på åtgärder för att klara ramarna i budgetförslaget för 2004-2006, 
med undantag för renodling av hemtjänsten och resursfördelningsmodellen för 
särskilt boende som kommer att förhandlas enl MBL före beslut, 
 
att uppdra åt förvaltningen inför budget 2004-2006 utarbeta förslag till 
förändringar av särskilt boende för att klara kommunfullmäktiges krav på reserv 
för volymökning. 
   forts
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§ 55 (forts) 
Åtgärder för balansering av budget 2003-2006 
 
Ordföranden påtalar vikten av att de med låga inkomster och liten förmögenhet 
även i fortsättningen kommer att skyddas. 
 
Jan-Åke Nordin överlämnar en förslag För en framtid med valfrihet och 
livskvalité – Balanseringsförslag för äldrenämnden 2003 –2006. 
  
 Bilaga 5 
 
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till punkt 1, punkt 2 utgår då beslut redan fattats, 
punkt 3 utgår då det ska förhandlas med de fackliga organisationerna, avslag på 
punkt 4, bifall till punkt 5. 
 
Bengt Lindskog yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jan-Åke Nordins 
yrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.  
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna förslaget till åtgärder för balansering av budget 2003 och 
inriktningen på åtgärder för att klara ramarna i budgetförslaget för 2004-2006, 
med undantag för renodling av hemtjänsten och resursfördelningsmodellen för 
särskilt boende som kommer att förhandlas enl MBL före beslut, 
 
att uppdra åt förvaltningen inför budget 2004-2006 utarbeta förslag till 
förändringar av särskilt boende för att klara kommunfullmäktiges krav på reserv 
för volymökning. 
 
Jan-Åke Nordin, Ann-Louise Trulsson, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy 
Andreasson, Ingela Abramsson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr 
Utredare 
Revisionen 

 
 
 
§ 56 
Information om Fur 
 
Lars Larsson informerar om det möte som varit med den nye ägaren till Fur-
anläggningen. 
 
Landstingsfastigheter har 2003-04-22 tillskrivit kommunen och meddelat att den 
nye ägaren övertagit allt ansvar för anläggningen fr o m 1/4  -03. 
 
Nye ägaren har påkallat omförhandling av hyran eftersom han annars har 
alternativa planer för sjukhemslokalerna. 
 
Äldrenämndens AU kommer att hålla ett extra möte angående den uppkomna 
situationen. 
 
Åke Svensson påtalar vikten av att revisorerna hålls informerade i ärendet. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
____________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 
 
 
 
 
 
   

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

 
 
 
 
§ 58 
Beslut avseende upphandling av korttidsboende/-vård för vuxna 

 
Vid omsorgsnämndens sammanträde den 26 februari 2003 behandlades ärendet 
upphandling av korttidsboende/-vård vid Rosengården. Nämnden beslutade då bl 
a om upphandlingens inriktning, samt godkände upprättad tidplan. Enligt 
tidplanen beräknades äldrenämnden kunna besluta om entreprenör vid 
sammanträde den 25 juni. 
 
Anbudstiden för upphandlingen gick ut den 5 maj och utvärderingen av inkomna 
anbud är i det närmaste slutförd. Beslutsunderlag ska kunna vara framtaget till 
arbetsutskottets sammanträde den 11 juni. Äldreförvaltningen uppfattar att 
omständigheterna är sådana att nämnden kan uppdra till arbetsutskottet att fatta 
tilldelningsbeslutet. Detta skulle också kunna förkorta beslutsprocessen. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att delegera till äldrenämndens arbetsutskott att fatta tilldelningsbeslut avseende 
aktuell upphandling av korttidsboende/-vård för vuxna, samt 
 
att uppdra till förvaltningschefen att förbereda för och underteckna avtal med 
leverantören samt underteckna tilldelningsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 59 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2003-04-22 och 2003-05-07. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret april 2003. 
c) avskrivning avgift. 
d) reduktion av avgifter korttidsvård vid Oasen. 
e) förslag till yttrande över planprogram för Aspö 5:68 m fl. 
       
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 60 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 59 Budgetuppföljningsrapport den 28 februari 2003. 
§ 64 Handlingsplan IT-vision för år 2003. 
§ 37 Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt bokslutsdispositioner. 
   
Kommunfullmäktige 
§ 51 Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge. 
§ 54 IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun. 
§ 57 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2003. 
 
Handikappnämnden 
§ 30 Översyn av källsortering inom handikappförvaltningens verksamheter. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Verkställighet av dom. Förfrågan 2003-04-30. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2003-04-16 Mål nr 133-03 
   
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad – Försörjningsstöd 2003 – om ändring i socialtjänstförordningen 
(2001:937). 
 
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-04-10. 
Förtroendenämnden 2003-04-24. 
 
Årsredovisning Gamlegård 
Årsredovisning Gamlegård 2002. 
 
Brev 
Gruppen för glesbygdens utveckling. 
 
KPMG 
Rapport – Internutredning hemtjänstverksamhet. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 juni 2003 
 
§ 61 Ombyggnad av servicehuset af Klint 
 
§ 62 Nybyggnation av äldreboende i kv Adlersten 
 
§ 63 Förslag till förändring av dagcentralverksamheten på Sturkö 
 
§ 64 Förslag till komplettering och justering av delegationsordning rörande bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) 
 
§ 65 Förslag till utvärdering av resursfördelningsmodell för särskilt boende och därvid 

införande av maxtak 
 
§ 66 Delårsbokslut 030531 
 
§ 67 Revidering av Demensomvårdnadsplan för vården av dementa personer i Karlskrona 
 
§ 68 Revidering av Rutiner för Lokal avvikelsehantering och riskanalys 
 
§ 69 Rapport Kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen okt –02 – mars -03 
 
§ 70 Rapport om Fur 
 
§ 71 Antal sökande till särskilt boende maj 2003, samt fördelade resurser 
 
§ 72 Delegeringsbeslut 
 
§ 73 MEDDELANDEN 
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Plats och tid  Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 25 juni 2003, kl 14.00-15.50 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s)  
  Owe Petersson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp) 
Övriga närvarande ersättare Ingegerd Qvist (s)   
  Inge Elmström (s)  
  Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lennart Johannisson (m) 
   Camilla Brunsberg (m) 
   Lena Hjorth (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd)  
   Weste Brynestam (c)  
   Sylva Lilja (v) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom Lill Körling 
   distriktschef Eva Herbertsson 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Gunhild Arvö 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 61-73 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Gunhild Arvö 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      juli 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr  
Kf 
Ledn gr 
Ekonomer  § 61 
Pers sekr Ombyggnad av servicehuset af Klint 
Utredare   
Tekn förv Äldrenämnden beslutade 2002-09-25 att äldreförvaltningen tillsammans med 

tekniska förvaltningen och Karlskronahem ska ta fram slutgiltigt förslag för 
ombyggnation av servicehuset af Klint. 

 
 Projektgruppen har arbetat vidare i enlighet med beslutad inriktning. Arbetet har 

genomförts tillsammans med områdeschef och personal för att ta tillvara kunskap 
om hur det dagliga arbetet fungerar och vilka behov som finns. 

 
 Två informationsmöten har genomförts för boende och anhöriga. 
 
  Projektgruppens bedömning tillsammans med personalen är att de boende och 

anhöriga är väl informerade och har förståelse för att boendet är i behov av en 
förändring för att kunna möta framtidens boende, vård och omsorg.  

 
 En detaljprojektering har genomförts av projektgrupp tillsammans med personal, 

boende och anhöriga vid servicehuset af Klint. Ombyggnadsförslaget följer i stort 
äldrenämndens ramprogram. 

 
 Ombyggnationen kommer att ske etappvis i nära samarbete med boende och 

anhöriga. I nuläget finns 12 lägenheter tomma inom servicehuset efter beslutet om 
inflyttningsstopp i september 2002. 

 
 Enligt föreslagen hyreskalkyl ryms de utökade hyreskostnaderna inom budgeterad 

ram i äldrenämndens budget. 
 
 Christer Lennartsson, Projektbyggaren AB informerar om utformning, åtgärder 

och tidplan för ombyggnationen. 
 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna slutgiltigt förslag till ombyggnation,  
 
att uppdra till Tekniska förvaltningen teckna hyresavtal i enlighet med presenterad 
kalkyl, som innebär ökade hyreskostnader enl upprättat förslag,  
 
att uppdra åt äldreförvaltningen fortlöpande bevaka behovet av ev evakuering 
under byggtiden, samt 
 
att uppdra åt kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet att 
komma med förslag till användning och finansiering av inomhuspoolen å af Klint. 
Förslaget ska vara färdigbehandlat till 1/11 –03.                   forts. 
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§ 61 (forts) 

 Ombyggnad av servicehuset af Klint 
 

Jan-Åke Nordin yrkar bifall till 1:a, 3:e och 4:e att-satserna, samt att 2:a att-satsen 
utgår. 
 
Ordföranden föreslår komplettering av 2:a att-satsen med under förutsättning att 
kommunfullmäktige tar beslut om ändrad princip  om maxhyra för särskilt boende 
i äldreomsorgen. 
 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om 1:a, 3:e och 4:e att-
satserna. 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens 2:a att-satsen med tillägg mot 
Jan-Åke Nordins yrkande att att-satsen utgår och finner att äldrenämnden beslutat 
enligt förvaltningens förslag med föreslaget tillägg. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna slutgiltigt förslag till ombyggnation,  
 
att uppdra till Tekniska förvaltningen teckna hyresavtal i enlighet med 
presenterad kalkyl, som innebär ökade hyreskostnader enl upprättat förslag under 
förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om ändrad princip om maxhyra för 
särskilt boende i äldreomsorgen,  
 
att uppdra åt äldreförvaltningen fortlöpande bevaka behovet av ev evakuering 
under byggtiden, samt 
 
att uppdra åt kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet att 
komma med förslag till användning och finansiering av inomhuspoolen å af Klint. 
Förslaget ska vara färdigbehandlat till 1/11 –03. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Kf 
Ledn gr 
Ekonomer   
Pers sekr  
Utredare   
Tekn förv  
 

§ 62 
Nybyggnation av äldreboende i kv Adlersten 
 
Äldrenämnden beslutade 2002-05-29 att teckna överenskommelse med 
Karlskronahem AB om uppförande av äldreboende i kv Adlersten i enlighet  
med erbjudande.  
 
Äldreförvaltningen har haft i uppdrag att tillsammans med Karlskronahem och i 
anslutning till nytt äldreboende i kv Adlersten planera för en bättre utemiljö även 
för befintligt äldreboende. En landskapsarkitekt har tagit fram ett förslag som 
diskuterats med områdeschefen för befintligt boende. Föreslagen redovisad 
förändring ger nu utökade möjligheter för befintligt äldreboende till bättre 
tillgänglighet och möjlighet till utevistelse på hela gårdsytan för de båda 
äldreboendena. 
 
Björn Rosengren, konsult, informerar om utförandet av äldreboendet och 
utemiljön. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna projekterat utförande av äldreboende med utemiljö i kv Adlersten, 
 
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med Karlskronahem 
ang äldreboendet i enlighet med presenterad kalkyl, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att återkomma med planer för neddragning av 
platser i berörda äldreboenden i centrala Karlskrona i samband med budget 2004-
2006, samt 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att återkomma med förslag till kostproduktion för 
berört boende. 
 
Jan-Åke Nordin överlämnar en skrivelse ang nybyggnationen i kv Adlersten. 
 Bilaga 6 
 
Jan-Åke Nordin yrkar att 3:e att-satsen texten i berörda äldreboenden i centrala 
Karlskrona tas bort, samt komplettering av 2:a att-satsen under förutsättning att 
kommunfullmäktige tar beslut om ändrad princip om maxhyra för särskilt boende 
i äldreomsorgen. forts.
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§ 62 (forts) 
Nybyggnation av äldreboende i kv Adlersten 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna projekterat utförande av äldreboende med utemiljö i kv Adlersten, 
 
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med Karlskronahem 
ang äldreboendet i enlighet med presenterad kalkyl, under förutsättning att 
kommunfullmäktige tar beslut om ändrad princip om maxhyra för särskilt boende 
i äldreomsorgen, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att återkomma med planer för neddragning av 
platser i samband med budget 2004-2006, samt 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att återkomma med förslag till kostproduktion för 
berört boende. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 
 
 
 

§ 63 
Förslag till förändring av dagcentralverksamheten på Sturkö 
 
Äldreförvaltningen hyr idag lokaler för hemtjänst och dagverksamheten på 
Stenhuggarevägen, Sturkö. Barn- och ungdomsförvaltningen är i behov av fler 
lokaler på Sturkö och äldreförvaltningen kommer därför att lämna lokalerna på 
Stenhuggarevägen till dem.  
 
Dagverksamheten flyttar till nya lokaler i Folkets hus och hemtjänsten flyttar till 
postens lokaler. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att utveckla dagcentralverksamheten med uppföljning 
inom ett år, samt 
 
att godkänna förhyrning av lokaler i Sturkö Folkets hus under ett år. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 
 
 
 

§ 64 
Förslag till komplettering och justering av delegationsordning rörande 
bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
 
Insatsen kontaktperson enlig socialtjänstlagen (SoL) är ej vanligt förekommande 
inom äldreomsorgen. Då nu ett ärende aktualiserats saknas delegation för 
biståndshandläggarna att fatta beslut. 
 
Syftet med kontaktperson enl SoL: Avsikten är främst att tillgodose behovet av en 
medmänniska när anhörigkontakt/naturliga sociala kontakter saknas eller behöver 
kompletteras. 
 
Härutöver föreslås en justering av lagrum för insatsen ledsagarservice och 
avlösarservice. Enligt socialtjänstlagen ska ledsagarservice och avlösarservice 
prövas enligt 4 kap 1 § rätten till bistånd och 3 kap 6 §. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att anta upprättat förslag till justerad delegationsordning för bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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  Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 65 
Förslag till utvärdering av resursfördelningsmodell för särskilt boende och 
därvid införande av maxtak 
 
Ärendet utgår. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Kf 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 
 
 

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

respektive område föredra följande:  
- hur mycket har hemtjänsten ökat i området i förhållande till föregående år 
- hur är den ekonomiska uppföljningen organiserad 
- är man positiv till personalens egna initiativ betr scheman 
- hur ser sjukfrånvaron ut områdesvis (hemtjänst, särskilt boende), samt 
 

att med hjälp av s k förvaltningsrevision undersöka om vi har en tillfredsställande 
ekonomisk uppföljning i hela förvaltningen. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 
 
 
 

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

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

§ 69 
Rapport Kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen okt –02 – mars -03 
 
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om pågående 
kvalitetsarbete betr: 
 
• Lex Sarah anmälan 
• Klagomål och Synpunkter 
• Avvikelserapportering 
• Redovisning av avgiftshanteringens kvalitetskontroll 2002 
• Handlingsplan kvalitetsarbete i äldreförvaltningen 
 
Jan-Åke Nordin efterlyser förslag på hur arbetet med tjänstegarantier skall 
organiseras.  
 
Eva Herbertsson informerar att det är kommunledningsförvaltningen som skall ge 
besked ang detta. Detta har ännu ej skett. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Ekonomer 
Pers sekr  
Utredare 
 
 
 

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



  25 juni 2003   16 

Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 
 
 
 
 
 
   

 
§ 71 
Antal sökande till särskilt boende maj 2003, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i maj 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i maj 73 
personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 39 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 72 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2003-05-21 och 2003-06-11. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2003. 
c) yttrande över detaljplan för Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1. 
d) yttrande över detaljplan för Gullberna Park, etapp 2, del av fastigheten  
    Gullbernahult 1 m fl. 
e) delegationsbeslut – aktivitetsbidrag. 
f) ordförandebeslut – ansökan om kontaktperson. 
g) ordförandebeslut – ansökan om korttidsvistelse i annan kommun.  
       
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 73 
MEDDELANDEN 

 
Kommunstyrelsen 
§  91 Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget åren  
          2004-2006. 
§ 105 Förslag till förändring av omsorgstaxan. 
Kommunfullmäktige 
§ 74 Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget åren  
        2004-2006. 
§ 75 Rosenholms idrottscentrum. 
Kommunledningsförvaltningen 
Anvisningar för det praktiska arbetet med BUDGET 2004 och PLANER 2005-2006. 
Tekniska nämnden 
§ 42 Investeringstillstånd för ombyggnad av Lyckeby gamla kommunalhus för  
        äldreförvaltningens verksamhet. 
Länsrätten i Blekinge län 
Skrivelse 2003-05-22 Mål nr 558-03 
Skrivelse 2003-05-22 Mål nr 559-03 
Dom 2003-05-19 Mål nr 383-03 
Dom 2003-06-04 Mål nr 432-03 
Beslut 2003-06-04 Mål nr 559-03 E 
Protokoll 2003-06-03 Mål nr 448-03 
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad – Nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.  
Statskontoret 
Rapport – Lyssna för att lära och lova. 
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2003:44 – Förtroendevaldas ställning vid arbetskonflikt. 
Blekinge FoU-enhet 
FoU-nytt nr 1  2003. 
Verksamhetsberättelse 
Träffpunkt Strandgården 2002. 
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-05-15. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-06-02. 
Styrelsen för Blekinge FoU-enhet 2003-05-23. 
Äldrenämndens centrala samverkansgrupp 2003-03-18. 
Brev 
Till sjuksköterskorna i Konsultteamet. 
Ang Dagcentral och Korttidsboende på Mölleberg, Ramdala.  
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 september 2003 
 
§ 84 Yttrande över motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara   
 
§ 85 Förslag till svar på brev om bl a äldreboende på Sturkö, Tjurkö och Senoren 
 
§ 86 Svar på skrivelse ang dagverksamhet och korttidsboende på Mölleberg 
 
§ 87 Förslag till svar på Revisionens rapport FE-02. Granskning av äldrenämnden 
 
§ 88 Förslag till prioriteringar betr bemanning vid frånvaro av ordinarie personal. 
 
§ 89 Delårsbokslut 030831   
 
§ 90 Förslag till sammanträdestider för äldrenämnden och äldrenämndens AU 2004 
 
§ 91 Förslag till samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård och 

omsorg 
 
§ 92 Antal sökande till särskilt boende augusti 2003, samt fördelade resurser 
 
§ 93 Förslag till handlingsplan för Fur/Holmsjö 
 
§ 94 Hyressättning vid af Klint 
 
§ 95 Delegeringsbeslut 
 
§ 96 MEDDELANDEN 
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Plats och tid Galleriet, Gullberna park 
 onsdagen den 24 september 2003, kl 14.00-15.40 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Owe Petersson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp)  
   Lena Hjorth (fp) tjg ers 14.00-15.40 
 
Övriga närvarande ersättare Inge Elmström (s)   
  Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lennart Johannisson (m) 
   Camilla Brunsberg (m) 
   Gun-Britt Grant (kd)  
   Weste Brynestam (c)  
   Sylva Lilja (v) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
   personalsekr Henrik Sundihn 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Ingela Abramsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 84 - 96 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Ingela Abramsson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       september 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet   Dnr 2002.0283.730 
Kf 
Led gr 
Utredare 
 
 

 
§ 84 
Yttrande över motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara   

 
Motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002,  
§ 103, av Mats Lindbom (c). Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ge äldrenämnden i uppdrag att utreda och låta bygga ett äldreboende i 
Fågelmara enligt förslag om helhetssyn och samverkan mellan hemtjänst och 
äldreboende i området. 
  
Äldrenämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 29 januari 2003, § 8, 
varvid beslutades föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad 
med anledning av äldreförvaltningens yttrande i ärendet. I yttrandet anger 
äldreförvaltningen att det inte är aktuellt att bygga särskilda boende i 
Fågelmaraområdet och framhåller vidare det projekt, Seniorboende i östra 
Blekinge, som bedrivs genom en grupp enskilda personer. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde 2003-04-08, § 75, varvid 
beslutades att återremittera ärendet för fortsatt beredning.  

 
Äldreförvaltningen har härefter berett ärendet ytterligare. 
 
Äldreförvaltningens sammantagna bedömning är att det i nuläget inte är aktuellt 
med en utbyggnad av särskilt boende i Fågelmara. Behoven i nuläget och enligt 
prognos bedöms inte relativt sett vara tillräckligt omfattande för att resurser ska 
prioriteras till detta ändamål. Personer i Fågelmaraområdet som har behov av 
särskilt boende kommer i möjligaste utsträckning att få detta tillgodosett genom 
platser i Jämjö. Avståndet och de allmänna kommunikationerna mellan Jämjö och 
Fågelmara bedömer förvaltningen som rimliga.    

 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att med hänvisning till vad som framförs avslå motionen om att utreda och låta 
bygga ett äldreboende i Fågelmara, samt 
 
att motionen härmed ska anses besvarad. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2003.0184.730 
Gruppen f glesb utveckl 
Led gr 
Utredare 
 
 
 
 

 
§ 85 
Förslag till svar på brev om bl a äldreboende på Sturkö, Tjurkö och Senoren 
 
Gruppen för glesbygdens utveckling har skrivit till Karlskrona kommun angående 
boendefrågor och samverkansfrågor på Sturkö, Tjurkö och Senoren. Skrivelsen tar 
upp behovet av olika slag av bostäder generellt och behov av särskilda boenden 
speciellt. Gruppen menar att det finns ett stort behov av bostäder och att 
småskaliga lösningar i samverkan mellan olika aktörer kan medföra flera positiva 
effekter för landsbygden och dess befolkning. Exempel på detta är bibehållen/ 
utvecklad service, bättre livsvillkor för de äldre, lokala arbetstillfällen. Gruppen 
vill att kommunen startar ett försöksprojekt som bygger på samverkan mellan 
olika förvaltningar och andra aktörer och pekar bl a på utbyggnadsmöjligheter i 
anslutning till befintliga lägenheter vid Kullen.  
 
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat skrivelsen till miljö- och 
byggnadsnämnden, äldrenämnden och AB Karlskrona hem för besvarande. 
 
Äldreförvaltningen har samrått med samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen samt haft kontakt med AB Karlskronahem inför besvarande av 
skrivelsen. 
 
Jan-Åke Nordin anser att svaret bör innehålla upplysning om att förvaltningen i 
kommande utbyggnadsplan kommer att ta upp frågan om Sturkö.  
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att besvara brevet från Gruppen för glesbygdens utveckling i enlighet med 
äldreförvaltningens förslag daterat 2003-08-28 med tillägget att behovet av 
äldreboende kommer att följas i äldrenämndens långsiktiga planering.  
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2003.0232.733 
Ö Blekinge SPF 
Led gr 
Utredare 
 

 
 
 
 

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

 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna upprättat svar till Östra Blekinge SPF. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2003.0123.007 
Revisionen 
Ledn gr 
Utredare 
   
 
 
 
 

§ 87 
Förslag till svar på Revisionens rapport FE-02. Granskning av 
äldrenämnden 
 
På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört granskning av personalens 
arbete utifrån gällande måldokument. Kommunrevisionens ordförande har 
godkänt att svar lämnas under september månad. 
 
Upprättat svar på rapporten koncentrerar sig på att redovisa åtgärder och 
kommentarer till rapport från KPMG och då främst bilagan  Sammanfattning.  

 
I revisionens brev till äldrenämnden betonar de förtroendevalda revisorerna 
särskilt vikten av uppföljning och utvärdering av verksamheten. 
 
Äldreförvaltningen vill därför åter peka på vikten av en tillräckligt resursstark 
ledningsorganisation som kan följa upp verksamheten på plats och utveckla en 
stabil organisation. Därför planeras ytterligare förstärkning. 
 
Verksamheten följs i övrigt upp genom återkommande rapporteringar med bäring 
mot kvalité såsom Rutin för klagomålshantering, Avvikelserapportering, 
Kvalitetsbarometer med åtföljande arbete förbättringsarbete ute i varje 
arbetsenhet. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar tillägg under pkt 5: Den enskilde måste dock få mer 
inflytande över hur den biståndsbedömda tiden används, om än inte fullt 
disponera fritt, då biståndsbedömning görs utifrån behovet. Det finns sedan 
tidigare riktlinjer från omsorgsnämndens tid om flexibilitet ex byte av insatser i 
vissa fall.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna äldreförvaltningens förslag till yttrande med ovanstående 
komplettering. 
 
___________________ 
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§ 88 
Förslag till prioriteringar betr bemanning vid frånvaro av ordinarie 
personal. 
 
Ärendet utgår. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2003.0202.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

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

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

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

§ 91 
Förslag till samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård 
och omsorg 
 
En grupp politiker från länets kommuner och landstinget har arbetat fram förslag 
till framtida samverkan på politisk nivå. En tjänstemannagrupp har arbetat fram 
förslag till ledningssamverkan. 
 
Äldreförvaltningen anser det angeläget att föreslagen samverkan kommer till 
stånd. 
 
Äldrenämndens AU föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att tillstyrka föreslagna beslut i landstingets skrivelse gällande samverkan mellan 
kommuner och landstinget inom vård och omsorg. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 
 
 
 
 
 
   
 

§ 92 
Antal sökande till särskilt boende augusti 2003, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i augusti 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
augusti 72 personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 31 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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 Dnr 
 
 
§ 93 
Förslag till handlingsplan för Fur/Holmsjö 

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

 
Jan-Åke Nordin och den borgerliga gruppen är inte överens om förvaltningens 
förslag utan överlämnar ändringsyrkande med 9 att-satser.  
 Bilaga 12 
 
 forts. 
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§ 93 (forts) 
Förslag till handlingsplan för Fur/Holmsjö 
 
Ingela Abramsson m fl anser att förvaltningschefen mera detaljerat skall redovisa 
driftsproblematiken och rapportera från de överläggningar och förhandlingar som 
förvaltningen haft med fastighetsägaren ang driften och hyresavtalet. 
 
Förvaltningschefen anser det olämpligt att göra redovisningar av sådana detaljer 
med fastighetsägaren vid detta sammanträde. Om så önskas bör detta istället göras 
i en mindre grupp ex arbetsutskottet med medverkan från berörda medarbetare vid 
fastighetsavdelningen. 
 
Ingela Abramsson yrkar bifall till Jan-Åke Nordins ändringsyrkande. 
Bengt Lindskog yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, avslag på Jan-Åke 
Nordins ändringsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Jan-Åke Nordins 
ändringsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag. 

 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att införa intagningsstopp omgående för permanent boende på Fur sjukhem,  
 
att göra korttidsplatser under en övergångstid för att ersätta platserna så länge 
personal finns tillgänglig, 
 
att information till boende och anhöriga på Furs sjukhem hålls den 29/9 2003  
kl 18.00 
 
att vårdtagarna garanteras plats i Holmsjö om önskemål finns och i avvaktan på 
att detta blir klart erhålls en tillfällig placering,  
 
att önskemål om annat permanent boende kommer att beaktas och önskemålen 
kommer att prioriteras med 3 alternativ, 
 
att boende i Fur kommer att ha hög prioritet gällande önskemål om annat boende,   
 
att samtlig personal kommer att träffa personalsekreteraren och områdeschefen 
för en genomgång av önskemål om permanent arbetsplats och vilken lösning som 
kan erbjudas under en övergångsperiod,  
 
att en avvecklingsplan ska finnas för snabb avveckling. Planen ska tas fram om 
eventuella brister i säkerheten på Furs sjukhem uppstår, samt 
 
att äldrenämnden står för flyttkostnaden för den enskilde. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
I-M Adriansson 

 
 
 
 
§ 94 
Hyressättning vid af Klint 
 
Ombyggnaden av servicehuset af Klint innebär så stora förändringar av boendet 
att hyrorna förändras. Investeringen medför högre hyra för äldrenämnden och i 
beslutet förutsätts att hyrorna höjs, i en del fall över de 4 500 kronor/månad som 
hittills, med vissa undantag, gäller i gruppbostäder och motsvarande. 
 
Kommunstyrelsens budgetberedning har fått i uppdrag att bereda äldrenämndens 
förslag om att ta bort begränsningen av hyror till gränsen för bostadsbidrag till 
pensionärerna som för närvarande är 4 500 kronor/månad. 
 
I avvaktan på detta måste äldreförvaltningen kunna informera de äldre på af Klint 
om hur höga hyrorna blir under ombyggnadstiden och efter ombyggnationen. 
Hyrorna måste också förhandlas med hyresgästföreningen. 
 
Förvaltningen har därför i samråd med Karlskronahem utarbetat förslag på 
hyressättning. 
 
Förhandling med hyresgästföreningen kommer att upptas snarast med 
ovanstående inriktning. 
 
Ärendet återrapporteras till äldrenämnden när förhandlingen genomförts och 
budgetberedningen behandlat förslaget om slopad hyresgräns vid 4 500 kronor/ 
månad. 
 
Jan-Åke Nordin föreslår att äldrenämnden godkänner föreslagna hyresprinciper 
under ombyggnadstiden, men avvaktar beslut till efter ombyggnaden eftersom 
kommunstyrelsens budgetberedning skall behandla nuvarande hyresgräns om  
4 500 kronor/månad. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättade principer för hyressättning vid af Klint under ombygg-
nadsperioden, men avvakta med ställningstagande till principer för tiden efter 
ombyggnad i avvaktan på beslut från budgetberedningen. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 95 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2003-08-20, 2003-08-26 och 2003-09-10. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2003. 
c) svar på motion Otrygghet i kommunens parker och gator.. 
d) delegationsbeslut – svar angående överklagan faktura 11136262.   
      
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 96 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 
§ 101 Östersjöstrategi 2003-2004. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 105 Avsägelse av kommunala uppdrag. 
§ 114 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003. 
§ 115 Förslag till ändring av omsorgstaxan. 
§ 117 Begäran från tekniska nämnden om investeringstillstånd för ombyggnad av  
          Lyckeby f d kommunalhus för äldrenämndens verksamhet. 
  
Tekniska nämnden 
§ 48 Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av att  
        sopsortera. 
 
Handikappnämnden 
§ 61 Särskilt utredningsuppdrag angående ny gemensam verksamhet. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2003-08-28 Mål nr 184-03 
Dom 2003-08-28 Mål nr 806-03 
 
Landstinget Blekinge 
Kallelse förtroendenämnden 2003-09-18. 
 
BlekingeTrafiken 
Färdtjänstberättigade reser för 10 kronor i kollektivtrafiken. 
 
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2003:58 – Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2002.  
 
Brev 
Från vårdtagare. 
Sturkö PRO. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 oktober 2003 
 
§ 97 Avrapportering av PROJEKT VÅRDPLANERING MED ETT REHABILITERANDE 

SYNSÄTT 
 
§ 98 Delårsbokslut och budgetuppföljning september 2003   
 
§ 99 Principer för handläggning av serviceinsatser 
 
§ 100 Regler vid retroaktiv fakturering 
 
§ 101 Förslag till mål och riktlinjer för ledsagarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) i 

Karlskrona kommun 
 
§ 102 Antal sökande till särskilt boende september 2003, samt fördelade resurser 
 
§ 103 Delegeringsbeslut 
 
§ 104 MEDDELANDEN 
 
§ 105 Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av att sopsortera 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 29 oktober 2003, kl 14.00-14.35 
 
Beslutande ordförande Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp)  
   Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-14.35 
   Inge Elmström (s)  tjg ers 14.00-14.35 
   Camilla Brunsberg (m) tjg ers 14.00-14.35 
 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lena Hjorth (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd)  
   Weste Brynestam (c)  
  tjänstemän distriktschef Eva Herbertsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
   ekonom Fredrik Svensson 
   biståndschef Carina Thörnqvist 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Bengt Lindskog 
 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 97-105 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Annelie Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Bengt Lindskog 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       november 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet   Dnr  
Led gr 
Utredare 
 
 

 
 
 
 
§ 97 
Avrapportering av PROJEKT VÅRDPLANERING MED ETT 
REHABILITERANDE SYNSÄTT 
 
Information om Obruten vårdkedja till berörda personalkategorier i äldre- och 
handikappomsorgen i Karlskrona kommun har skett i 8 grupper. 
 
Informationen har hållits på distriktsnivå av biståndshandläggare, områdeschefer, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter ur projektgruppen. 
 
Arbetet kommer att fortsätta den 27/11 under en heldag med olika 
yrkeskategorier. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna redovisad avrapportering av projektet. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden önskar en ny genomgång i december efter mötet med de olika 
yrkeskategorierna den 27/11. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna redovisad avrapportering av projektet. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr  2003.0202.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

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

 
 
 
 
§ 99 
Principer för handläggning av serviceinsatser 
 
För den som har bistånd i form av omvårdnad svarar kommunens hemtjänst för 
städ och tvätt när behov föreligger. 
 
Den som inte har bistånd i form av omvårdnadsinsatser utan endast serviceinsatser 
t ex städ och tvätt, bedöms kunna få insatsen utförd av annan aktör. 
 
Att den enskilde hellre ser att kommunens personal utför städningen och tvätten 
än annan aktör är inte ett tillräckligt skäl. 
 
Städning utförs enligt riktlinjer. Efter individuell prövning kan städning beviljas 
oftare, t ex till personer med astma eller svår allergi. 
 
Biståndet tvätt beviljas efter individuell prövning. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att serviceinsatser där omvårdnad föreligger svarar kommunens hemtjänst för, 
 
att serviceinsatser där omvårdnad ej föreligger svarar annan aktör för efter 
upphandling, 
 
att serviceinsatser utförs enligt riktlinjer, 
 
att särskild prövning sker utifrån tätort, landsbygd, samt 
 
att ordinarie omsorgstaxa gäller. 
 
Efter centrala samverkansgruppens sammanträde har ytterligare en att-sats 
tillkommit att förhandling med berörda personalorganisationer genomförs innan 
personalfrågor tillämpas enligt ovanstående principer. 
 
Jan-Åke Nordin efterhör om det är majoritetens mening att fortsätta utbildning/ 
information om de tre stegen ang valfrihet och alternativa driftsformer, som 
påbörjades i september 2003. 
 
Ordförande svarar att detta kommer att fortsätta. 
 forts. 
 
 
 
§ 99 (forts) 
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Principer för handläggning av serviceinsatser 
 
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på att-satserna 1, 2 och 4, bifall till att-satserna 3, 5 
och 6, samt tilläggsyrkande att serviceinsatserna städ och tvätt separeras från 
hemtjänsten, att den enskilde skall ha rätt att fritt välja vem som skall utföra den 
biståndsbedömda verksamheten, att införa ett kundvalssystem, där äldrenämnden 
godkänner, auktoriserar, utförare. 
 
Ingela Abramsson yrkar bifall till Jan-Åke Nordins yrkanden. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets 1:a och 2:a att-sats mot Jan-
Åke Nordins avslagsyrkande av desamma och finner att äldrenämnden beslutat 
enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder arbetsutskottets förslag röstar JA. Den som biträder Jan-Åke Nordins 
avslagsyrkande röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 9 JA-röster, 6 NEJ-röster.  
JA röstade Annelie Svensson, Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson, Siv 
Holmberg, Bengt Lindskog, Henrik Wachtmeister, Ingegerd Qvist, Inge 
Elmström.  
NEJ röstade Jan-Åke Nordin, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, 
Ingela Abramsson, Camilla Brunsberg. 
 
Ordföranden finner att äldrenämnden är överens om att-sats 3. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets 4:e att-sats mot Jan-Åke 
Nordins avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden finner att äldrenämnden är överens om att-satserna 5 och 6. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande 2:a att-sats 
mot avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden beslutat avslå 
densamma.  
 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder Jan-Åke Nordins förslag röstar JA. Den som biträder avslagsyrkandet 
röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster, 9 NEJ-röster.  
JA röstade Jan-Åke Nordin, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, 
Ingela Abramsson, Camilla Brunsberg.  
NEJ röstade Annelie Svensson, Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson, 
Siv Holmberg, Bengt Lindskog, Henrik Wachtmeister, Ingegerd Qvist, Inge 
Elmström.  forts. 
 
 
 
 
§ 99 (forts) 
Principer för handläggning av serviceinsatser 
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Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande 3:e att-sats 
mot avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden beslutat avslå 
densamma. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att serviceinsatser där omvårdnad föreligger svarar kommunens hemtjänst för, 
 
att serviceinsatser där omvårdnad ej föreligger svarar annan aktör för efter 
upphandling, 
 
att serviceinsatser utförs enligt riktlinjer, 
 
att särskild prövning sker utifrån tätort, landsbygd,  
 
att ordinarie omsorgstaxa gäller, samt 
 
att förhandling med berörda personalorganisationer genomförs innan 
personalfrågor tillämpas enligt ovanstående principer. 
 
Jan-Åke Nordin, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela 
Abramsson, Camilla Brunsberg reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
 
 Bilaga 13 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

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

 
 
 
 
 
 
§ 101 
Förslag till mål och riktlinjer för ledsagarservice enligt socialtjänstlagen 
(SoL) i Karlskrona kommun 
 
Nuvarande riktlinjer är fastställda av dåvarande omsorgsnämnden 1998. Den nya 
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 2002. Nuvarande riktlinjer gäller 
även för Lag om stöd och service  till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Mot bakgrund av detta behöver nya riktlinjer fastställas av äldrenämnden. 
 
Följande förändringar är gjorda i de nya riktlinjerna 
 
§ Justering av lagrum för insatsen ledsagarservice som skall prövas enligt 4 kap 

1 § rätten till bistånd. 
§ Att riktlinjerna nu endast gäller för socialtjänstlagen (SoL). 
§ Att aktiviteter som frisör, tandläkarbesök, fotvård samt shopping (ej inköp av 

dagligvaror) skall ingå i ledsagarservice. 
§ För att garantera ledsagningen skall den beställas om möjligt minst 2 veckor 

innan (tidigare 3 dagar). 
§ Omkostnadsersättningen höjs till max 200: - per ledsagartillfälle. 
§ Riktlinjer för transport vid ledsagarservice har tillkommit. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att fastställa upprättat förslag till mål och riktlinjer för ledsagarservice i 
Karlskrona kommun. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 
 
 
 
 
 
   
 

§ 102 
Antal sökande till särskilt boende september 2003, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i september 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
september 84 personer, inklusive 5 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 32 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 103 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2003-09-24 och 2003-10-15. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret september 2003. 
c) ansökan om bistånd enl 4 kap 1 § och 3 kap 6 § SoL utökad tid för ledsagning. 
d) yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 3:3 (f d 6:1), Rosenholm. 
e) yttrande över detaljplaneprogram för del av kvarteret Munspelet 1 och 2,  
   Förskola Munspelet, Spandelstorp.  
f) yttrande över detaljplaneprogram för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17,     
   Holmsjö.  
g) svar angående felaktigt avgiftsbeslut.  
      
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 104 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 136 Kommunala val. 
§ 137 Yttrande över departementspromemoria. Jämkning av avgift för        
          färdiglagad mat m m inom äldre- och handikappomsorgen. 
§ 138 Yttrande över revisionsrapport, slutrapport om granskning av budgetpro- 
          cessen. 
§ 140 Sammanträdesplan år 2004 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
§ 141 Projekt Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider, slutrapport. 
§ 142 Rapport om arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2002. 
§ 153 Svar på motion om rätt till hemtjänst för alla 80+. 
 
Handikappnämnden 
§ 67 Förslag till principer för hyressättning inom handikappförvaltningens  
        särskilda boenden samt ändring av maxtaxa vad gäller boendekostnaden. 
   
Socialnämnden 
§ 123 Särskilt utredningsuppdrag angående ny gemensam verksamhet. 
 
Tekniska nämnden 
§ 65 Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av att  
        sopsortera. 
   
Svenska Kommunförbundet 
Cirkulär 2003:80, Aktuellt om äldreomsorgen år 2003. 
   
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-09-08. 
Förtroendenämnden 2003-09-18. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2003-08-19. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2003-09-03. 
   
Brev 
Svar med anledning av insändare i Sydöstran 2003-09-19. 
Från PRO Rödeby ang kyld mat. 
Ang tvätt i villa. 
Från Fridlevstad – Sillhövda SPF-förening ang Furgården. 
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 Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 105 
Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av att  
sopsortera 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-09-30 avslagit äldreförvaltningens 
begäran om att i förslag till renhållningstaxa 2004 rabattera abonnemang för 
pensionärer som behöver hjälp via hemtjänsten med sophantering, samt att uppdra åt 
tekniska förvaltningen att biträda äldreförvaltningen för att finna en praktisk lösning 
på frågan. 
 
Jan-Åke Nordin påtalar vikten av att det är funktionshinder och ej ålder som ska 
avgöra renhållningstaxan. 
 
Äldreförvaltningen bör sträva efter att tillsammans med handikappförvaltningen 
finna en gemensam lösning på sophanteringen. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med handikappförvaltningen hitta ett 
gemensamt förslag till lösning på sophanteringen och sända över detta till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 november 2003 
 
§ 106 Redovisning av uppdrag Förslag till användning av inomhuspoolen af Klint  
 
§ 107 Rapport från sommaren 2003 
 
§ 108 Delårsbokslut och budgetuppföljning oktober 2003   
 
§ 109 Undersökning av vårdtagarnas synpunkter på mathanteringen 
 
§ 110 Fastställande av vilka arbetsuppgifter som räknas till hälso- och sjukvårdsuppgifter 
 
§ 111 Information om bostäder på Hasslö, Björkhaga 
 
§ 112 Antal sökande till särskilt boende oktober 2003, samt fördelade resurser 
 
§ 113 Rapport ang erbjudande till fastighetsägaren för Fur betr säkerhet och 

besittningsskydd, samt svar från fastighetsägaren 
 
§ 114 Uppdrag till revisionen om granskning av Fur/Holmsjö frågan 
 
§ 115 Delegeringsbeslut 
 
§ 116 MEDDELANDEN 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 tisdagen den 25 november 2003, kl 14.00-14.25 
 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp)  
   Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-14.25 
   Lena Hjorth (fp) tjg ers 14.00-14.25 
    
Övriga närvarande ersättare Inge Elmström (s)   
  Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lennart Johannisson (m) 
   Camilla Brunsberg (m)  
   Gun-Britt Grant (kd)  
   Weste Brynestam (c)  
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   utredare Magnus Gruvberger 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Henrik Wachtmeister 
 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 106-116 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Henrik Wachtmeister 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den                                2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet   Dnr  
Led gr 
Utredare 
 
 

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

 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Utredare    
 
 
 
 
 
 

§ 107 
Rapport från sommaren 2003 
 
Alla äldreförvaltningens sommarvikarier 526 st har fått en enkät att besvara om 
hur de upplevt sommaren. Svarsfrekvensen var 55 %, 288 st. 
 
Frågorna behandlade bl a trivsel, bemötande, introduktion och utbildning. Svaren 
som förvaltningen fått in var mycket positiva.  
 
Sammanställningarna av enkätsvaren har delgetts äldrenämnden. 
  
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2003.0202.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 108 
Delårsbokslut och budgetuppföljning oktober 2003   
 
Äldreförvaltningens resultat efter 10 månader visar – 8,8 mkr, vilket är ungefär 
detsamma som i september. Verksamheten beräknas uppvisa ett underskott med  
– 10,1 mkr för år 2003.  
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bl a svårprognosti-
serade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga om 
ovanstående prognos. Detta innebär att det slutgiltiga resultatet kan hamna 
någonstans mellan 9 mkr och 14 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av 
äldreförvaltningens totala kommunbidrag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport,  
 
att uppdra åt förvaltningen att verkställa tidigare framtagna åtgärder för att 
minimera årets underskott, samt 
 
att vid konflikt mellan mål och medel, skall medel vara överordnat. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2003.0432.702 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 
 
 
 
 
 
   
 

§ 112 
Antal sökande till särskilt boende oktober 2003, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i oktober 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
oktober 71 personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 30 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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Diariet  Dnr 2002.0392.736 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

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

 
att motsvarande rapport lämnas till äldrenämnden. 
 
Rapporten tas till dagens protokoll. 
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Diariet  Dnr 2002.0392.736 
Revisionen 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 114 
Uppdrag till revisionen om granskning av Fur/Holmsjö frågan 
 
Ordföranden föreslår att äldrenämnden gör en framställan till revisionen med 
uppdrag om en oberoende granskning av äldrenämndens och äldreförvaltningens 
hantering av ärendet ang avveckling av Fur och ersättningsboende i Holmsjö. 
 
Äldrenämnden ställer sig enhälligt bakom detta förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ge revisionen i uppdrag att granska äldrenämndens och äldreförvaltningens 
hantering av ärendet ang avveckling av Fur och ersättningsboende Holmsjö. 
 
___________________ 
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§ 115 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2003-11-12. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober 2003. 
c) detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1, 2, 3 m fl Spandelstorp,  
    Karlskrona kommun, Blekinge län. 
d) yttrande över detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby. 
     
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 116 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 160 Ekonomisk rapportering 2004 för Karlskrona kommun och de kommunala  
          bolagen. 
§ 165 Budget- och verksamhetsuppföljning september månad år 2003. 
   
Kommunfullmäktige 
§ 132 Delårsbokslut per den 31 augusti 2003. 
§ 133 Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006 samt  
         riktlinjer för såväl alkoholservering som folköl. 
§ 134 Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun. 
§ 137 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003. 
 
Revisionen  
Revisionsrapport FC-03: Granskning av äldrenämnden. 
   
Länsstyrelsen Blekinge län 
För synpunkter på Tillsyn enl 13 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL) av två nattpatruller, 
Jämjö och Trossö, i Karlskrona kommun. 
 
Svenska Kommunförbundet 
Cirkulär 2003:89, Vård- och omsorgspersonal i fokus – en ny skrift. 
   
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-10-16. 
Förtroendenämnden 2003-10-30. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp och tillika skyddskommitté  
2003-09-16. 
   
___________________ 
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Plats och tid Eklidens samlingssal 
 onsdagen den 17 december 2003, kl 14.00-14.45, 15.30-15.45 
 
Beslutande ordförande Åke Svensson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Kerstin Johansson (s) 
  Owe Petersson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp)  
   Ingegerd Qvist (s) tjg ers 14.00-14.45, 15.30-15.45 
Övriga närvarande ersättare Inge Elmström (s)   
  Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lennart Johannisson (m) 
   Camilla Brunsberg (m)  
   Lena Hjorth (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd)  
   Weste Brynestam (c)  
   Sylva Lilja (s) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   utredare Magnus Gruvberger 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Annelie Svensson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 117-130 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Åke Svensson 

Justerare  ___________________ 
 Annelie Svensson 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den           december 2003,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet   Dnr 2003.0202.042 
Kf 
Led gr 
Utredare 
 
 

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

§ 118 
Förslag till internbudget 1:a halvåret 2004 
 
Lars Larsson, förvaltningschef, informerar att genomförandet av äldrenämndens 
budget med neddragningen av särskilt boende motsvarande 10 mkr och renod-
lingen av hemtjänsten 4 mkr kommer att försenas. Därför måste detta pareras med 
att beslutade budgetförstärkningar i möjligaste mån senarelägges. 
 
Förvaltningschefen har samrått med kommunstyrelsens ordförande och enats att 
göra en internbudget för 1:a halvåret som nämnden behandlar i december och att 
internbudget för 2:a halvåret behandlas i maj eller juni 2004 då effekterna av 
beslutade omstruktureringar kan bedömas bättre. 
 
Förslag till internbudget för 1:a halvåret har upprättats. Med hänsyn till skiftet av 
nämndsordförande innehåller inte förslaget några nya förslag till besparingar av 
strukturell karaktär. Det blir sannolikt nödvändigt att återkomma med nya 
besparingar. 
 
Inriktningen på förslaget är att följa strategin att successivt stärka hemtjänstens 
budget eftersom den är orealistisk både betr volym och pris. Vidare kvarstår 
inriktningen att värna de satsningar på personalen och organisationen som 
påbörjats för att långsiktigt klara kvalitet och personalförsörjning. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna föreslagen internbudget för 1:a halvåret 2004, 
 
att behandla internbudget för 2:a halvåret senast under juni 2004, samt 
 
att hemställa om kommunstyrelsens godkännande av ovanstående. 
 
Ekonom Anette Lirsjö informerar om differenserna mellan ursprungligt lagt 
budget och förslag till internbudget för 1:a halvåret. Här finns bl a en stor 
differens på hemtjänstbudgeten med 8,7 mkr. Denna post innebär i realiteten att 
äldrenämnden påbörjar budgetåret 2004 med ett underskott i motsvarande grad. 
 
Jan-Åke Nordin meddelar att den borgerliga gruppen ej deltar i beslutet av 
internbudget 2004 utan hänvisar till det förslag till budget de lagt, som innehöll 8 
mkr mer till äldrenämndens verksamhet. Jan-Åke Nordin är medveten om att 
kommunfullmäktige ej har beviljat denna utökade ram.  
   Bilaga 14 
 
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag. 
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Diariet    Dnr 2002.0107.706 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 119 
Förslag till prissättning av måltider 2004 
 
Inför år 2004 har Äldreförvaltningen gjort en översyn av priset på 
personalluncher. Man kan konstatera att en anställd på Landstinget betalar 48 kr 
för en lunch vid kontant betalning. Personal anställd på Äldreförvaltningen betalar 
idag 45 kr/ lunch. För att få täckning för råvaror och arbetskraft bör en 
personallunch kosta 48 kr inklusive moms även på Äldreförvaltningen. 
 
Det finns även alternativluncher att välja i restaurangerna. Salladstallrik kostar 
idag 25 kr och där föreslås en höjning till 28 kr inkl moms. I utbudet finns också 
den alternativa rätten som idag kostar 35 kr och där föreslås en höjning till 38 kr 
inkl moms. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att följande priser skall gälla för personal 
  Lunch                            48 kronor 
  Alternativlunch             38 kronor 
  Salladstallrik                 28 kronor 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar att att-satsen kompletteras med vid kontant betalning. 
 
Ordföranden informerar att endast kontant betalning avses och yrkar avslag på 
Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande, bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande mot 
arbetsutskottets förslag och finner att äldrenämnden beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Äldrenämnden har således beslutat  
 
att följande priser skall gälla för personal 
  Lunch                            48 kronor 
  Alternativlunch             38 kronor 
  Salladstallrik                 28 kronor 
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Diariet   Dnr 
Tekn förv 
Ledn gr 
Utredare § 120 

Delrapport av utredning alternativ användning av Servicehuset Pantern  
 
Äldreförvaltningen fick i uppdrag av äldrenämndens AU 2003-10-15 att utreda 
alternativ användning av Servicehuset Pantern. Syftet med utredningsarbetet  var 
att ta tillvara kvaliteter i boendet och studera alternativ som t ex korttidsboende, 
annat bra boende för äldre som ej har behov enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Övriga viktiga utgångspunkter är att boendeformen kan bidra till en bra 
helhetslösning för äldreomsorgen i centrala Karlskrona utifrån de behov som kan 
förutses de närmaste 5-10 åren. 
 
En arbetsgrupp med representanter från Stiftelsen Hemmet, Vårdteam Blekinge, 
Myndighetskontoret, Fastighetsförvaltningen, områdeschefen för Nya och Gamla 
Pantern, Svefors Arkitekter och distriktschefen har tagit fram ett tänkbart förslag 
som kan ligga till grund för fortsatt arbete. 
 
Äldreförvaltningen har lämnat en delrapport enligt uppdrag. 
 
Äldreförvaltningen har tillsammans med presenterad arbetsgrupp tagit fram 
underlag för korttidsboende 20 platser och 18 lägenheter med möjlighet till 
hemtjänstinsatser. Underlaget bedöms av äldreförvaltningen ta tillvara de 
kvaliteter som finns inom Servicehuset Pantern och utgöra en helhetslösning för 
fortsatt planering. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att slutföra utredningsuppdraget med inriktning 
enligt delrapport, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen och tekniska förvaltningen att omförhandla 
hyreskontrakt med inriktning enligt delrapport, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att verkställa inflyttningsstopp under första 
kvartalet 2004, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att informera nuvarande hyresgäster och anhöriga 
på Servicehuset Pantern om föreslagna förändringar, samt 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen återkomma med färdigt förslag till äldrenämnden 
senast april 2004. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
  forts.
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§ 120 (forts) 
Delrapport av utredning alternativ användning av Servicehuset Pantern 
 
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till att-satserna 1, 2 och 4, avslag på att-sats 3, samt 
tilläggsyrkande att-sats 5 att uppdra åt förvaltningen att återkomma med färdigt 
förslag till äldrenämnden senast april 2004, då också beslut om inflyttningsstopp 
sker. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins yrkande mot arbetsutskottets 
förslag och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder arbetsutskottets förslag röstar JA. Den som biträder Jan-Åke Nordins 
yrkande röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 14. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster, 6 NEJ-röster, 1 
AVSTÅR.  
JA röstade Kerstin Johansson, Owe Petersson, Siv Brorsson, Siv Holmberg, Bengt 
Lindskog, Ingegerd Qvist, Åke Svensson, Annelie Svensson.  
NEJ röstade Ann-Louise Trulsson, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy 
Andreasson, Ingela Abramsson, Jan-Åke Nordin. 
AVSTOD gjorde Henrik Wachtmeister.  
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att slutföra utredningsuppdraget med inriktning 
enligt delrapport, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen och tekniska förvaltningen att omförhandla 
hyreskontrakt med inriktning enligt delrapport, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att verkställa inflyttningsstopp under första 
kvartalet 2004, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att informera nuvarande hyresgäster och anhöriga 
på Servicehuset Pantern om föreslagna förändringar, samt 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen återkomma med färdigt förslag till äldrenämnden 
senast april 2004. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2002.0392.736 
Tekn försv 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 121 
Redovisning av planering nytt äldreboende i Holmsjö 
 
Laila Pettersson, distriktschef Rödeby/Nättraby, informerar om det nya 
äldreboendet i Holmsjö och visar en skiss på anläggningen. 
 
Gruppboendet kommer att innehålla 20 lägenheter, 1 akutlägenhet, 
personalutrymmen och allmänna utrymmen. 
 
Gruppboende föreslås byggas och förvaltas av företag Vinter AB ägt av Roland 
Åkesson. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna kontrakt på 30 år med Roland 
Åkessons företag Vinter AB, för ett nytt gruppboende med 20 lägenheter utifrån 
de riktlinjer som fastslagits i programmet för boende, service och vård. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr  
Ledn gr 
Utredare § 122 

Förslag till försöksverksamhet med kyld mat och utökad verksamhet/service 
vid dagcentraler 
 
Äldrenämnden har uppdragit åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för 
införande av kyld mat. 
 
Både före och under utredningens arbete har en omfattande debatt förts via media, 
skrivelser, möten etc. 
 
Utredningen visar att det går att minska hemtjänstpersonalens insatser med ca 40-
50 % ungefär 10 000 timmar. Besparingen i kronor synes ej bli så stor. Det har 
dock varit svårt att få fram ett säkert underlag för bedömning. Tidmätningar och 
bedömningar blir lätt präglade av nuvarande organisation och aktuell debatt. 
 
Aspekterna om samvaro vid måltiden och att få varm mat direkt från köken är 
viktiga. Äldreförvaltningen anser därför att det är viktigt att bl a dagcentralerna 
utvecklas ytterligare som attraktiva för måltider, social samvaro och aktiviteter. 
Framförallt är det viktigt att de når fler äldre för att förebygga och bryta isolering. 
Man skall sträva efter att få frivilligorganisationer att medverka på dagcentraler.  
 
Det är långsiktigt mycket viktigt att frigöra personalen för mera sociala och 
omvårdande insatser. Möjligheterna till besparingar kommer sannolikt att 
successivt öka eftersom kyld mat ger möjlighet att öka flexibiliteten i hemtjänsten. 
Därför föreslås att försök görs med kyld mat i några geografiska områden 
kombinerat med att dagcentralernas verksamhet i dessa områden utvecklas och 
görs tillgängligare. 
 
Vidare föreslås att prissättningen på maten anpassas till servicenivå och 
kostnader. Under försöket skall om möjligt alla äldre i kommunen som så önskar 
erbjudas kyld mat. Försöket bör pågå ca 18 månader och utvärderas efter 12-15 
månader. 
 
Jan-Åke Nordin påtalar vikten av att försöket görs på frivillig väg, att det görs i ett 
geografiskt område och att dagcentralerna utnyttjas bättre. 
 
Åke Svensson betonar också vikten av frivillighet. 
 
Lars Larsson redovisar konsekvenser det kan få vid försök med parallella valfria 
system med matdistribution i form av mat från egna kök resp kyld mat. Det blir 
svårt handla upp kyld mat till rimliga priser. Blir knappast någon avlastning för 
hemtjänst. Kökens kapacitet kan inte minskas.   
 
Förvaltningen avråder därför ett försök med parallella system i nuvarande 
ekonomiska läge för äldrenämnden. 
  forts. 
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§ 122 (forts) 
Förslag till försöksverksamhet med kyld mat och utökad verksamhet/service 
vid dagcentraler 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen planera försök med kyld mat och utveckla 
dagcentralerna enligt ovan, 
 
att förbereda upphandling av kyld mat, samt 
 
att behandla ovanstående förslag under 1:a kvartalet 2004. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på att-sats 1, bifall att-sats 2 och 3, samt att uppdra 
åt förvaltningen att planera försök där kyld mat erbjuds som ett komplement inom 
ett eller flera geografiskt avgränsade områden, att deltagandet skall vara frivilligt, 
att dagcentralerna skall utvecklas ytterligare för att bli attraktiva för måltider, 
social samvaro och aktiviteter. 
 
Ordföranden yrkar bifall till Jan-Åke Nordins förslag. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att uppdra åt förvaltningen att planera försök där kyld mat erbjuds som ett 
komplement inom ett eller flera geografiskt avgränsade områden,  
 
att deltagandet skall vara frivilligt,  
 
att dagcentralerna skall utvecklas ytterligare för att bli attraktiva för måltider, 
social samvaro och aktiviteter, 
 
att förbereda upphandling av kyld mat, samt 
 
att behandla ovanstående förslag under 1:a kvartalet 2004. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr  
Röda Korset 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 123 
Information om förslag från Röda Korset om pilotprojekt betr Aktiverad 
besöksverksamhet 
 
Röda Korset i Karlskrona har redovisat ett projekt för äldreförvaltningen. 
 
Projektet finansieras av Röda Korset och förutsättes ske i samverkan med 
äldreförvaltningen. 
 
Äldreförvaltningen anser att pilotprojektet är angeläget och att detta förutom ren 
besöksverksamhet även borde innehålla försök med frivilliginsatser i anslutning 
till dagcentralernas verksamhet, för att bryta isolering och ge möjligheter till 
meningsfulla aktiviteter i gemenskap med andra. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att ställa sig positiv till Röda Korsets planerade pilotprojekt Aktiverad 
besöksverksamhet. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 124 
Förslag om permanentning av tjänsten som äldrekonsulent 
 
I enlighet med äldrenämndens beslut 2002-01-30 har projektet med 
äldrekonsulent utvärderats. 
 
En utvärdering har gjorts av utredare vid kommunledningsförvaltningen. 
 
En reserv för permanentning av tjänsten finns i budget 2004. 
 
Av utvärderingen framgår att alla intressenter är mycket positiva till funktionen 
som äldrekonsulent. Utredarnas slutsats är att tjänsten bör permanentas. 
 
De problem som pekas ut är sårbarhet med en innehavare, samt arbetssituationen 
med att också vara föredragande och sekreterare i pensionärsrådet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår, med utvärderingen som grund, äldrenämnden 
besluta 
 
att permanenta tjänsten som äldrekonsulent, samt 
 
att finansiera denna med budgeterad reserv i budget 2004 och plan 2005-2006. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 125 
Fastställande av vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i 
arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvarsområde 
 
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har tillsammans med medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och chefen för hälso- och sjukvårdsorganisationen utifrån gällande 
lagstiftning arbetat fram Fastställande av vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som 
ingår i arbetsterapeuters och sjukgymnasters sjukvårdsuppgifter. Av Riktlinjerna 
framgår dels hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i arbetsterapeuters och 
sjukgymnasters ansvarsområde, dels framgår vilka uppgifter som inte får 
delegeras, samt vilka som kräver instruktion respektive skriftlig delegation till 
reellt kompetent personal. 
 
En metod för riskanalys i samband med rehabilitering är också föreslagen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna att framtagna Riktlinjer för Fastställande av vilka arbetsuppgifter 
som räknas till hälso- och sjukvårdsuppgifter för arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster får prövas inom några boenden under år 2004. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 126 
Antal sökande till särskilt boende november 2003, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i november 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
november 66 personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 26 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 127 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2003-11-25 och 2003-12-03. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2003. 
     
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 128 
MEDDELANDEN 
 
Handikappnämnden 
§ 78 Framställan om lägre avgifter för sopsortering för personer med hemtjänst. 
 
Tekniska nämnden 
§ 78 Sammanträdesplan 2004 för tekniska nämnden. 
     
Länsstyrelsen Blekinge län 
Angående avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen. 
Tillsyn anligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL) av två nattpatruller, Jämjö och 
Trossö, i Karlskrona kommun. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2003-11-27 Mål nr 1116-03 
 
Svenska Kommunförbundet 
Cirkulär 2003:108, Timbelopp för LASS år 2004. 
   
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-11-12. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2003-10-21. 
 
Brev ang Kyld Mat 
PRO Torhamn 2003-12-03. 
Från 7 pensionärer. 
Från ledamöterna i KPR:s AU. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om den positiva tillsynsrapport av två 
nattpatruller, Jämjö och Trossö, som äldreskyddsombud Sven-Erik Arpåker 
genomfört.  
   
___________________ 
 



  17 december 2003   17 

Diariet   Dnr 2002.0330.029 
Ledningsgr  
Utredare    

  
 
 
 
 
   
  § 129 

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

§ 130 
Avtackning och avslutning 
 
Åke Svensson, avgående ordförande, tackar för den tid han varit ordförande i 
äldrenämnden och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Annelie Svensson, 1:e vice ordförande, tackar ordföranden för hans tid i 
äldrenämnden och önskar God Jul och Gott Nytt År. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 28 januari 2004 
 
§ 1 Fyllnadsval 
 
§ 2  Beslut om teckningsrätt 
 
§ 3  Inrättande av boende och hemtjänst-/omvårdnadsteam för personer med mångfacetterad 

psykisk, social och/eller somatisk problematik 
 
§ 4  Antal sökande till särskilt boende december 2003, samt fördelade resurser 
 
§ 5  Delegeringsbeslut 

 
§ 6  MEDDELANDEN 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 28 januari 2004, kl 14.00-14.25 
 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Camilla Brunsberg (m) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Henrik Wachtmeister (mp)  
   Ingegerd Qvist (s)  tjg ers 14.00-14.25 
   Lennart Johannisson (m) tjg ers 14.00-14.25 
   Sylva Lilja (v) tjg ers 14.00-14.25  
 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
 Karl-Erik Olsson (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s) 
   Weste Brynestam (c)  
 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
    
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Jan-Åke Nordin 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 1-6 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Jan-Åke Nordin 
 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den           februari 2004,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet   Dnr  
Led gr 
Utredare 
 
 

 
 
 
 
§ 1 
Fyllnadsval 
 
Följande fyllnadsval ska göras: 
Ordförande AU (efter Åke Svensson) 
Förslag: Peter Johansson 
Ersättare AU, 2 st (efter Owe Petersson och Ann-Louise Trulsson) 
Förslag: Karl-Erik Olsson och Camilla Brunsberg 
Ordförande KPR (efter Åke Svensson) 
Förslag: Peter Johansson 
Ledamot KPR (efter Owe Petersson) 
Förslag: Karl-Erik Olsson 
Ersättare KPR (efter Karl-Erik Olsson) 
Förslag: Kerstin Johansson 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att göra ovanstående fyllnadsval. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Led gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 2 
Beslut om teckningsrätt 
 
Äldreförvaltningen behöver revidera förvaltningens teckningsrätt. 
 
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för 
äldrenämndens bank- och postgirokonton: 

 
Anette Lirsjö tills vidare 
Lill Körling tills vidare 
Helene Roslund tills vidare 
Fredrik Svensson vikariat t o m 2004-05-30 
Lars Larsson tills vidare 
Eva Herbertsson  tills vidare 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för 
äldreförvaltningens bank- och postgirokonton. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
HN  § 3 
SN Inrättande av boende och hemtjänst-/omvårdnadsteam för personer med  
Ledn gr mångfacetterad psykisk, social och/eller somatisk problematik 
Utredare 

Socialstyrelsen konstaterar att gruppen psykiskt störda eller funktionshindrade 
missbrukare är en av samhällets mest utsatta grupper. Dessa personers 
sammansatta vårdbehov kräver resurser, kompetens och en samverkan mellan 
socialtjänst, handikappomsorg och äldreomsorg. Av erfarenhet från vissa 
kommuner framgår också att ett gemensamt ansvar underlättas av en gemensam 
finansiering. 
Socialnämnden, handikappnämnden och äldrenämnden beslutade under 
försommaren 2003 att ge förvaltningarna ett särskilt utredningsuppdrag att 
utreder förutsättningarna för att gemensamt starta upp en särskild boendeform 
med plats för 6-8 personer inom målgruppen. Boendeformen skall vara fast 
bemannad av ett hemtjänst-/omvårdnadsteam, som också har ett ansvar att svara 
för service och hemtjänstinsatser till samma målgrupp i enskilda lägenheter. 
Förvaltningschefen för landstingets psykiatriförvaltning har tagit initiativ till en 
inledande dialog kring samverkan runt vård och omsorg för personer med psy-
kiska funktionshinder med missbruk. Förvaltningschefen har fått ett tydligt 
politiskt uppdrag att söka en ny samverkanslösning med kommunen för att på ett 
bättre sätt utnyttja samhällets resurser till gagn för patienten/klienten. Detta 
förslag strider inte mot kommunens förslag om boendestöd utan skall ses som en 
förstärkning av rehabiliterings/habiliteringstrappan. Det föreslås en gemensam 
omvärldsbevakning för att bekräfta fördelarna med breda samverkanslösningar 
och gemensamma resurser. Arbetsgruppen ställer sig positiv till ett gemensamt 
uppdrag/samverkan/samarbete. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att äldrenämnden föreslås ta ett principbeslut att tillsammans med handikapp-
nämnden och socialnämnden ingångsätta boende och omvårdnad för nämnde 
grupp, 
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med slutgiltigt förslag till 
genomförande, 
att ge ett fortsatt uppdrag till arbetsgruppen att samverka med landstingets 
psykiatri i nämnda boende. 
 
Äldrenämnden beslutar för egen del 
 
att förorda att äldrenämndens ekonomiska insats utformas som en årlig avgift för 
att säkerställa tillgången till boendevård enligt ovan samt köp av tjänster efter 
hand som behov uppstår.  
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 



  28 januari 2004 6 

Diariet   Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 4 
Antal sökande till särskilt boende december 2003, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i december 2003 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
december 42 personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 18 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 5 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2003-12-09, 2003-12-17 och 2004-01-14. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2003.  
c) yttrande över detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 5:23, Hästö.  
d) avtal om entreprenad korttidsvistelse.  
e) yttrande över detaljplan för del av fastigheten Bakareboda 1:23 och 1:60  
    Holmsjö.  
     
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 6 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 173 Samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård och  
          omsorg. 
§ 174 Redovisning av Den goda arbetsplatsen. 
§ 176 Slutrapport över genomförd arbetsvärdering i Karlskrona kommun. 
Kommunfullmäktige 
§ 133 Budget 2004 och plan 2005-2006 för Karlskrona kommun. 
§ 136 Kommunala val. 
§ 141 Avsägelser av kommunala uppdrag. 
§ 142 Kommunala val. 
§ 152 Svar på motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara. 
Handikappnämnden 
§ 87 Redovisning av utredningsuppdrag avseende inrättande av boende och  
        hemtjänst-/omvårdnadsteam för personer med mångfacetterad psykisk 
        social och/eller somatisk problematik. 
Tekniska förvaltningen 
Uppsägning hyresavtal Stiftelsen Hemmet. 
Åklagarkammaren i Karlskrona 
Underrättelse om åklagarbeslut 2003-12-17. 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2003-12-29 Mål nr 4300-03 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Länsstyrelsens rapport Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre i 
Blekinge län 2003. 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2003-12-17 Mål nr 1195-03 
Dom 2003-12-17 Mål nr 1154-03 
Dom 2003-12-18 Mål nr 1180-03 
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad november 2003. 
Meddelandeblad december 2003. 
Info via webb-adress. 
Corporate Service 
Förtydligande till ändringar i reseförsäkringen Nyman & Schultz Card Insurance. 
Protokoll 
Förtroendenämnden 2003-12-11. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2003-11-19. 
Brev  
Från personal vid Fur. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 februari 2004 
 
§ 7  Bokslut 2003 
 
§ 8  Förslag om resursfördelning inom hemtjänst och särskilt boende i internbudget 2004 
 
§ 9  Förslag till synpunkter på Program för förnyelse av Hoglands Park 
 
§ 10 Förslag till komplettering och justering av delegationsordning rörande bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) 
 
§ 11 Riktlinjer för kravverksamheten inom äldreförvaltningen 
 
§ 12 Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen april - september/oktober år 2003 
 
§ 13 Svar på Revisionsrapport FC-03: Granskning av äldrenämnden 
 
§ 14 Antal sökande till särskilt boende januari 2004, samt fördelade resurser 
 
§ 15 Delegeringsbeslut 
 
§ 16 MEDDELANDEN 
 
§ 17 Frågor 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 25 februari 2004, kl 14.00-16.05 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) tjg 14.00-16.00 §§ 7-16 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) tjg 14.00-15.40 §§ 7-14 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Henrik Wachtmeister (mp)  
   Ingegerd Qvist (s)  tjg ers kl 14.00-16.05 
   Inge Elmström (s) tjg kl 15.40-16.05 §§ 15-17 
   Christer Göstasson (s) tjg kl 16.00-16.05 § 17 
Övriga närvarande ersättare Inge Elmström (s) kl 14.00-15.40 
   Christer Göstasson (s) kl 14.00-16.00 
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s) 
   Lennart Johannisson (m)  
   Ann-Marie Branje (m) 
   Lena Hjorth (fp) 
   Weste Brynestam (c)  
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   IT-samordnare Inga-Lill Håkansson    
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Mats Crambé 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 7-17 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Mats Crambé 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den           mars 2004,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet    Dnr 
Kf 
Led gr 
Utredare 
 
 
 

§ 7 
Bokslut år 2003 
 
Förvaltningschef Lars Larsson och ekonom Anette Lirsjö går igenom bokslutet för 
år 2003. Äldrenämndens budget var i obalans redan vid ingången av år 2003. 
Orsaker var främst de volymökningar inom hemtjänsten som inträffat tidigare och 
för vilka det saknats reserver, samt maxtaxereformen, som gav lägre intäkter än 
budgeterat.  
 
I de första prognoserna för år 2003 utpekades därför risk för budgetavvikelse med 
minus 11 miljoner kronor. Program för balansering utarbetades och behandlades 
av nämnden under våren. Strategin i programmet byggde på att hemtjänsten måste 
få en mera realistisk budget genom omfördelning från särskilt boende. Program-
met innehöll dels avgiftshöjningar, dels viss minskning av antalet platser i särskilt 
boende i kombination med restriktivare riktlinjer för biståndsbedömning av 
särskilt boende, samt dels åtgärder för att minska trycket på hemtjänsten via 
förändringar av matdistribution, städ och tvätt. 

 
För att begränsa budgetöverskridandet så mycket som möjligt har i hela verksam-
heten rått hård restriktivitet. Vidare sattes tak på resursfördelningen till särskilt 
boende p g a högre vårdtyngd.  
 
Resultatet för år 2003 har slutat på minus 8 954 tkr. 
 
Camilla Brunsberg har synpunkter på att det i personalbokslutet står att ambi-
tionen är att minska sjukdagarna till 3,0 per månad och anställd. Hon anser att 
ambitionen bör vara att sänka sjukdagarna till ett mycket lägre tal. 
 
Ordföranden svarar att målet måste vara realistiskt och att förvaltningen bedömt 
att 3,0 är ett realistiskt tal och när man nått dit sätts nästa mål. 
 
Annelie Svensson anser att förvaltningen ska lyfta fram de goda exemplen, så att 
dessa inte glöms bort.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna årsredovisningen för år 2003. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Diariet  Dnr  
Led gr 
Utredare  § 8 

Förslag om resursfördelning inom hemtjänst och särskilt boende i 
internbudget 2004 
 
Enligt budget 2004 skall resursfördelningssystemen ses över, både inom hemtjänst 
och särskilt boende, inför internbudget 2004. Översyn har nu gjorts inom bägge 
dessa verksamheter varvid resursfördelningssystemen kommer att förändras. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett dokument med förslag till resursfördelnings-
system i hemtjänst och särskilt boende. 

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad rapport om fördelningsprinciper för verksamheten 
hemtjänst, 
 
att ge resursfördelningsgruppen i uppdrag att, inom ram, fortsätta utveckla 
resursfördelningsmodellen under 2004 med föreslagen inriktning, samt 
 
att för 2004 tillämpa föreslagen täthet för särskilt boende. 

 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldreförvaltningen har tillsamman med de fackliga organisationerna  upprättat ett 
förslag till extra justering av resursfördelning särskilt boende 2004. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar att förvaltningen gör en konsekvensbeskrivning vid föränd-
ringar som innebär minskad personaltäthet.  
 
Äldrenämnden beslutar  
 
 att godkänna upprättad rapport om fördelningsprinciper för verksamheten 
hemtjänst, 
 
att ge resursfördelningsgruppen i uppdrag att, inom ram, fortsätta utveckla 
resursfördelningsmodellen under 2004 med föreslagen inriktning,  
 
att för 2004 tillämpa föreslagen täthet för särskilt boende, 
 
att godkänna upprättat förslag till extra justering av resursfördelning särskilt 
boende 2004, samt 
 
att förvaltningen gör en konsekvensbeskrivning vid förändringar som innebär 
minskad personaltäthet. 
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Diariet  Dnr 2003.0496.331 
Samh byggn förv 
Led gr 
Utredare 
Tekniska nämnden 

 
 
§ 9 
Förslag till synpunkter på Program för förnyelse av Hoglands Park 
 
Ett programförslag för förnyelse av Hoglands Park har utarbetats av en projekt-
grupp bestående av parkchefen, kulturchefen och stadsarkitekten. Programför-
slaget är utsänt för samråd fram till den 27 februari 2004. 
 
Programförslaget innehåller en beskrivning av Hoglands Parks historia, nuvarande 
utformning och funktion, åtgärder som genomförts under senare tid, samt behov 
av ytterligare åtgärder. 
 
Äldreförvaltningen är positiv till de åtgärder som föreslås i förnyelseprogrammet. 
Hoglands Park har en viktig funktion att fylla som mötesplats och för rekreation, 
inte minst för Trossös äldre befolkning. Åtgärder för att förnya parken och 
utveckla dess funktioner, samtidigt som den historiska kopplingen bibehålls, 
känns angelägna. 
 
Äldreförvaltningen vill speciellt peka på vikten av att parken görs tillgänglig och 
möjlig att nyttja för personer med olika former av funktionshinder. Många äldre 
personer har t ex begränsad rörlighet, nedsatt syn etc. Förbättringar av gångvägar 
inom parken och anslutningarna till parken bör tas upp som en speciell åtgärds-
punkt. Ytbeläggning, angränsade övergångsställen/gångpassager, parkentréer etc 
bör tas upp under denna punkt. 
 
Tillgänglighetsaspekten är också viktig att beakta i det föreslagna skyltpro-
grammet, utformning av belysning, placering och utformning av parkbänkar och 
utformning av ny byggnad. Tillgång till en offentlig handikapptoalett i eller i 
anslutning till parken är av betydelse. Bänkar med stöd som underlättar när 
personer ska resa sig och sätta sig är exempel på en detaljerad fråga som bör 
beaktas i det vidare arbetet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att lämna synpunkter på Program för förnyelse av Hoglands Park i enlighet med 
upprättat förslag. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 
Led gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 10 
Förslag till komplettering och justering av delegationsordning rörande 
bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 
 
Beslut i ärende om jämkning av boendeavgiften flyttas delegationen till 
ekonomiassistenten i avgiftsgruppen. Prövning av förbehållsbelopp och 
jämkningsavgift ingår nu i beslut om avgift enligt regler och riktlinjer. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att anta upprättat förslag till justerad delegationsordning för bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Led gr 
Utredare 
Avgiftsgruppen 

 
 
 
 
 
§ 11 
Riktlinjer för kravverksamheten inom äldreförvaltningen 
 
De allra flesta äldre betalar inom föreskriven tid. Det finns dock en del problem 
med kravverksamhet. Ärendena kan ibland vara extra svåra, eftersom de berör 
äldre och sjuka, ofta glömska personer som i många fall också är beroende av att 
någon anhörig eller god man hjälper till. Vidare kan man inom äldrenämndens 
verksamhet inte använda avstängning på samma sätt som inom annan service. De 
allra flesta oavsett betalningsförmåga och möjligheter att sköta sina ekonomiska 
förpliktelser är beroende av äldrenämndens insatser. 
 
Ett dokument har upprättats ang Riktlinjer för kravverksamheten inom 
äldreförvaltningen. 
 
Jan-Åke Nordin efterhör om möjligheterna att ta fram rutiner för en snabbare 
debitering vid dödsfall.  
 
Denna möjlighet finns redan, men sker inte med automatik. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att ändra rutinerna vid debitering till dödsbon. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att upprättad rutin för kravverksamheten skall tillämpas även fortsättningsvis, 
 
att kravverksamheten handläggs av avgiftsgruppen,  
 
att avgiftsgruppen beslutar om avbetalningsplan och anstånd, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att se över rutinerna för att snabba upp debitering till 
dödsbon. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Led gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 12 
Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen april - september/oktober 
år 2003 
 
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om pågående 
kvalitetsarbete betr: 
 
• Registrerade ärenden från Förtroendenämnden år 2003 
• Lex Sarah anmälan 
• Klagomål och Synpunkter 
• Avvikelserapportering 
 
Inger Andersson visar diagram med jämförelsetal på tre kvartal var gäller 
läkemedelshantering, fall och omvårdnad. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
 
 
 



  25 februari 2004 9 

Diariet  Dnr 2003.0424.007 
Kf 
Ks 
Revisionen 
Led gr 
Utredare 
 

 
 
§ 13 
Svar på Revisionsrapport FC-03: Granskning av äldrenämnden 
 
Revisionen har översänt revisionsrapport som behandlar personalfrågor  inom 
äldreförvaltningen. Granskningen är utförd av konsulter från KPMG. 
 
Revisionens tidigare granskningsrapporter av äldrenämndens verksamhet har 
behandlat mål, styrning, uppföljning m m av verksamheten och har givit värde-
fulla synpunkter och förslag till förbättringar.  
 
Äldreförvaltningens uppfattning om granskningen av personalfrågor är att den 
inte ger lika mycket vägledning till förbättringar som tidigare rapporter. 
Förvaltningen anser att granskningen borde haft en tydligare förankring i de 
ekonomiska och arbetsrättsliga realiteter som äldreomsorgen lever med. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett dokument som svar på revisionsrapporten. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat svar till revisorerna betr revisionsrapport FC-03: 
Granskning av äldrenämnden. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 14 
Antal sökande till särskilt boende januari 2004, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i januari 2004 redovisas. Antalet sökande är totalt i januari 
20 personer, inklusive 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 2 personer. 
 
Jan-Åke Nordin ställer frågan varför 11 personer tackat nej till boende.  
 
Förvaltningen återkommer med svar på detta efter att kontakt tagits med 
myndighetskontoret. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 15 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2004-02-11. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari 2004.  
c) yttrande över detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby.  
d) brev från anhörig och svar på brevet.  
     
Lena Hjort har synpunkter på att det i protokollet från arbetsutskottet inte framgår 
att anledningen till att ingen deltagit från folkpartiet var att lokalen var otillgäng-
lig. 
 
Ordföranden svarar att det inte är brukligt att i protokollen notera anledningen till 
frånvaron. Beklagar valet av lokal. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
 



  25 februari 2004 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 16 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 3 Kommunala val. 
§ 7 Yttrande över revisionsrapport om granskning av betalningsanstånd och  
      direktupphandling. 
§ 8 Demokratiutredningens förslag. 
 
Bevakningslista 
Återremiss från kommunstyrelsen ang Motion om rätt till hemtjänst för alla 80+. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-01-19 Mål nr 433-03 
   
Cirkulär 
2004:7 Dosexpedition av läkemedel via Apoteket. 
2004:8 Ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för 
viss hälso- och sjukvård. 
 
Blekinge FoU-enhet 
Årsrapport – Verksamhetsberättelse 2003. 
 
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2004-01-22. 
Minnesanteckningar KPR:s AU 2004-02-11. 
Äldrenämndens centrala samverkansgrupp 2003-12-09 
 
Brev 
Från Kommunal sekt 12 ang samarbete med Stiftelsen Hemmet. 
 
Tack 
Från Åke Svensson. Bilaga 1 
 
___________________ 
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§ 17 
Frågor 
 
Ordföranden informerar att äldrenämnden i fortsättningen, efter det offentliga 
mötet, kommer att ha en frågestund, där det bereds möjlighet att ställa frågor som 
besvaras av förvaltningen antingen vid sammanträdet eller vid ett senare tillfälle. 
 
TBC-smittan 
Gunhild Arvö önskar besked ang TBC-smittan. 
 
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om hur ärendet 
handlagts. 
 
Fur/Holmsjö 
Jan-Åke Nordin önskar besked om läget Fur/Holmsjö. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om nuläget. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
 
 
 



  24 mars 2004 1 

 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 mars 2004 
 
§ 18 Budgetuppföljning per 2004-02-29 med prognos och åtgärder till balansering 
 
§ 19 Förslag till höjning av måltidspriser och hyror 
 
§ 20 Revisorernas svar betr granskning av avveckling Fur 
 
§ 21 Förslag avseende försök med kyld mat 
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§ 24 Uppföljning av försök med alternativa arbetstidsmodeller 
 
§ 25 Palliativ korttidsvård i Lyckeby-området - ett samverkansprojekt primärvården Lyckeby 

och äldreförvaltningen Karlskrona kommun 
 
§ 26 Antal sökande till särskilt boende februari 2004, samt fördelade resurser 
 
§ 27 Delegeringsbeslut 
 
§ 28 MEDDELANDEN 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 24 mars 2004, kl 14.00-15.45 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s)  

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ingegerd Qvist (s)   
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Henrik Wachtmeister (mp)  
   Christer Göstasson (s) tjg kl 14.00-15.45 
   Weste Brynestam (c) tjg kl 14.00-15.45 
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson, (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s) 
   Lennart Johannisson (m) kl 14.00-15.20 
   Ann-Marie Branje (m) 
   Gun-Britt Grant (kd) 
     
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   ekonom Anette Lirsjö 
   personalchef Susanne Nordin 
   distriktschef Eva Herbertsson 
   utredare Magnus Gruvberger 
   IT-samordnare Inga-Lill Håkansson    
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Kerstin Johansson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 18-29 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Kerstin Johansson 

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den           mars 2004,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet    Dnr 
Kf 
Led gr 
Utredare 
 
 

§ 18 
Budgetuppföljning per 2004-02-29 med prognos och åtgärder till balansering 
 
Äldrenämndens resultat efter 2 månader visar – 2,7 mkr. Verksamheten beräknas 
uppvisa ett underskott med ca 11,0 mkr för år 2004, om inte ytterligare åtgärder 
vidtas. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan – 9 
mkr och – 14 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
För att kunna styra mot nya snävare ramar kommer förvaltningen att göra 
ytterligare avstämningar av personalförsörjningen ute i verksamheten. Extra stöd 
från ekonomi- och personalfunktionen kommer därför att sättas in till de enheter 
som har svårigheter att klara sin ekonomi. 
 
En viktig frågan som kommer att behandlas är fortsatta åtgärder för att minska 
ohälsan och därmed förenade kostnader. 
 
Jan-Åke Nordin efterlyser att långsiktigt program för balansering utarbetas under 
bred politisk ledning. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag till åtgärder, samt 
 
att belysa arbetet mot ohälsa och dess budgeteffekter. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag om balanseringsåtgärder för 
beslut i april, samt 
 
att belysa arbetet mot ohälsa och dess budgeteffekter. 
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Diariet   Dnr 
Led gr 
Utredare 
Avg gr 
Hn  § 19 
Inge Boman Förslag till höjning av måltidspriser och hyror 

 
Förvaltningen har tagit fram förslag till höjning av måltidspriser och hyror. 
 
Måltider 
  Nuvarande pris Förslag till nytt pris 
Frukost 21 kronor 22 kronor 
Lunch 43 kronor 45 kronor 
Kvällsmål 22 kronor 23 kronor 
Summa dygnsportion 86 kronor 90 kronor 
 
Höjningen motsvarar höjning med 4,6 %, d v s ca 2,5 % högre än 
prisutvecklingen i övrigt. Motivet för den kraftigare höjningen är utebliven 
besparing genom över-gång till kyld mat. Höjningen blir därmed ett inslag i 
äldrenämndens balansering av budgeten 2004. 
 
Hyrorna 
Kommunfullmäktige har beslutat att ta bort högsta hyresgränsen som varit kopplat 
till högsta hyra vid bostadsbidrag för pensionärer 4 500 kr/ månad. 
 
Lägenheter som nu kostar 4 500 kr/månad hamnar då på 4 673 kr /månad. Delen 
överstigande 4 500 kronor blir ej BTP-berättigad. Höjningen beaktas dock vid 
beräkning av avgiftsutrymme. Den ökar också jämkningen på mat för de med 
kombinationen låg pension och tillgångar under ett basbelopp. 
 
Sammanlagd effekt av ovanstående höjningar 
Person på äldreboende med mat kan sammanlagt få ökad avgift med 295 kr/ 
månad, men i flertalet fall minskar omsorgsavgiften beroende på avgiftsutrymme 
och inkomst. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fr o m 2004-04-01 ta ut följande måltidsavgifter 
 - frukost 22 kronor 
 - lunch 45 kronor 
 - kvällsmål 23 kronor, samt 
 
att höja hyrorna vid äldreboenden med 3,85 % exkl dubbelrum där hyran blir  
1 638 kronor. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Diariet  Dnr  
Led gr 
Utredare 
Kommunchef  

 
 
 
 

 
  § 20 

Revisorernas svar betr granskning av avveckling Fur 
 
Kommunens revisorer har beslutat att inte bevilja äldrenämndens framställan om 
granskning av rubricerat ärende. 
 
Evy Andreasson, Gunhild Arvö och ordföranden understryker vikten av att 
granskningen görs på ett sådant sätt att opartiskheten inte kan ifrågasättas. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att hemställa hos kommunledningsförvaltningen om hjälp att finna extern  
granskare för hantering av ärendet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 



  24 mars 2004 6 

Diariet  Dnr 2003.0241.702 
Led gr 
Utredare   

 
 
 
 
 

 
§ 21 
Förslag avseende försök med kyld mat 
 
Vid äldrenämndens sammanträde den 17 december 2003 behandlades utredning 
samt förslag avseende kyld mat till hemtjänsttagare i ordinärt boende. Äldre-
nämnden beslutade då bl a att uppdra till förvaltningen att planera försök där kyld 
mat erbjuds som ett komplement inom ett eller flera geografiska områden, att 
deltagandet skall vara frivilligt, att förbereda upphandling av kyld mat, att 
behandla ovanstående förslag under 1:a kvartalet 2004. 
 
En utredning med ovanstående inriktning har genomförts. 
 
Äldreförvaltningens bedömning är att det intresse som visats för att pröva kyld 
mat är för lågt för att ett försök ska genomföras. Bedömningen är att försöket som 
bygger på frivillighet blir för begränsat för att det ska gå att utvärdera på ett sätt 
som är meningsfullt inför en eventuell fortsättning. 
 
Någon besparing bedöms inte kunna uppnås vid ett försök i denna skala. Risken är 
istället att det medför kostnader som inte kan motsvaras av tidsbesparingar inom 
hemtjänsten. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att inte genomföra något försök med kyld mat, samt 
 
att utredningsuppdrag avseende kyld mat därmed ska anses vara avslutade. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 

 
 
 
  
  



  24 mars 2004 7 

Diariet Dnr 
Led gr 
Utredare § 22 

Riktlinjer för matdistribution 
 

Matdistribution avser middagsmålet. 
 
Vid prövning av rätt till bistånd i form av matdistribution skall i första hand 
prövas om den enskilde själv kan tillgodose behovet, t ex genom att laga sin mat 
själv eller att inta måltiden på någon av kommunens dagcentraler. När den 
enskilde inte klarar detta, och behovet inte kan tillgodoses, har den enskilde rätt 
till bistånd. 
 
För att beviljas matdistribution måste det finnas en kontinuitet i behovet, vilket 
innebär minst varannan dag. Vid behov utöver riktlinjer måste särskild prövning 
göras i varje enskilt fall. 
 
Huvudmålet tillagas i hemmet endast vid ADL-träning och då under begränsad 
tid. En särskild prövning skall göras i varje enskilt fall i samråd med 
arbetsterapeut. 
 
Områdeschefen kan bevilja matdistribution som en tillfällig insats t ex om en 
vårdtagare blivit akut sjuk. Om behovet kvarstår efter 1 vecka kontaktas bistånds-
handläggaren för vidare bedömning. 
 
Eftersom insatsen är biståndsbedömd innebär det att man inte kan beställa gäst- 
portion mer än i undantagsfall.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fastställa upprättat förslag till riktlinjer för matdistribution i Karlskrona 
kommun. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar återremiss av ärendet. 
 
Peter Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins återremissyrkande mot att 
ärendet avgörs vid dagens sammanträde och finner att äldrenämnden beslutat 
avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till riktlinjer för matdistribution i Karlskrona 
kommun. 
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Diariet  Dnr 
Led gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 23 
Korttidsplatser i Rödeby-Nättraby-distriktet 
 
Elineberg och Mogården har idag vardera en korttidsplats insprängd i 
verksamheten. Det skulle vara bra att ha dem på samma ställe. 
 
Mogårdens utformning lokalmässigt med större personaltäthet gör det till en 
lämplig plats med korttidsplatser. 
 
På Elineberg finns det lägenheter med små toaletter på rummen. Detta gör att 
Elineberg i första hand bör ha vårdtagare med känt omvårdnadsbehov för 
permanent boende. Mogården har 45 rum varav 14 dubbelrum. Mogården har 
stora rum med toalett i korridoren, detta gör att man kan ta emot vårdtagare med 
ett stort omvårdnadsbehov. Det är inte tillfredsställande att man inte kan erbjuda 
permanent omvårdnadsplats i ett enskilt rum till alla. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att Elinebergs korttidsplats flyttas till Mogården. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
 
 
 



  24 mars 2004 9 

Diariet  Dnr  
Led gr 
Utredare 
Berörd områdeschef 

 
 
 
 
 
§ 24 
Uppföljning av försök med alternativa arbetstidsmodeller 
 
Äldreförvaltningen beslutade den 26 juni 2003 att förvaltningen skulle pröva 
flexibel arbetstid. Nämnden beslutade att två boenden skulle erbjudas att prova  
3-3 modell enligt fastställd modell i lokalt kollektivavtal. Projektet skulle löpa  
t o m 31 december 2003. 
 
Projektet påbörjades i Mölleberg  den 1 oktober 2002 och på Sollyckans demens-
boende den 2 februari 2003. Erikshill avböjde erbjudandet om att starta upp 
försöket. 
 
I mars 2003 godkände äldrenämnden ett projekt till modifierad 3-3 modell inom 
Eklidens kök. Finansiering skulle ske inom ram.   
 
Vid dagens sammanträde redovisar distriktschef Eva Herbertsson hur försöket 
fallit ut vid Sollyckan och områdeschef Håkan Lagergren redovisar Mölleberg. 
 
Arbetsgrupperna på Mölleberg och Sollyckan anger att man önskar pröva 
modellen ytterligare ett år. Eklidens kök har beslutat sig för att lägga ned 
projektet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att Mölleberg och Sollyckan erbjuds fortsätta pröva 3-3 metoden enligt gällande 
modell t o m den 31 december 2004, 
 
att ovanstående försök sker inom befintliga ramar, samt 
 
att avstämning genomförs per den 30 september 2004 och att eventuella förslag 
att permanenta försöken presenteras nämnden i november 2004. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 25 
Palliativ korttidsvård i Lyckeby-området - ett samverkansprojekt 
primärvården Lyckeby och äldreförvaltningen Karlskrona kommun 
 
Ärendet utgår. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 26 
Antal sökande till särskilt boende februari 2004, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i februari 2004 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
februari 32 personer, inklusive 1 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 4 personer. 
 
Jan-Åke Nordin ställer frågan varför personer tackat nej till boende.  
 
Förvaltningschef  Lars Larsson informerar att myndighetskontoret meddelat att 
anledningen till att personer tackar nej bl a är att en del inte är intresserade av 
särskilt boende när de får erbjudande, en del har ett bestämt önskemål om boende 
som ej kan tillgodoses och då avstår man. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 27 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) Arbetsutskottets protokoll 2004-03-10. 
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari 2004.  
c) Ansökan om bistånd enl 4 kap 1 § SoL.  
d) Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Munspelet 2, 3 och 5:4,  
     Spandelstorp.  
e) Yttrande över detaljplan för del av Allatorp 5:1.  
f) Yttrande över planprogram för del av Senoren 9:11 m fl.  
g) Brev från vårdtagare och svar.  
 
Kerstin Johansson frågar ang b) om perioderna. Inga-Lill Håkansson kommer vid 
nästa sammanträde att förklara detta. 
 
Jan-Åke Nordin och Gunhild Arvö deltar ej i beslut g).    
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 28 
MEDDELANDEN 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Anvisningar för budgetuppföljning med prognos för 2004 års utfall. 
 
Tekniska nämnden 
§ 12 Tecknande av hyreskontrakt med fastighetsbolaget Vintern angående  
        äldreboende i Holmsjö. 
 
Revisionen 
Svar på hemställan om granskning av avveckling av Fur. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Beslut 2004-02-26 Mål nr 1223-03E 
Dom 2004-03-01 Mål nr 95-04 
   
Cirkulär 
2004:21 Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram 2004-2006. 
 
Förtroendenämnden Blekinge 
Verksamhetsberättelse 2003. 
 
Protokoll 
Förtroendenämnden 2004-02-05. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp och tillika skyddskommitté  
2004-02-17. 
 
Brev 
Från Sven Green. 
 
___________________ 
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§ 29 
Frågor 
 
Rutiner leasingbilar – bensinkort 
Siv Holmberg (s) önskar besked om revisorernas granskning av bensinkort i 
leasingbilarna. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att äldreförvaltningens ekonom Lill 
Körling håller på med rutiner för leasingbilar och bensinkort gällande hela 
kommunen.  
 
Artikel om 97-åring som ej erhållit bistånd i form av särskilt boende. 
Camilla Brunsberg (m) önskar besked om orsaken till att 97-åringen ej erhållit 
särskilt boende. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att p g a ett missförstånd meddelades 
inte Länsrätten att 97-åringen redan erbjudits särskilt boende, men tackat nej. 
Länsrätten tog alltså beslutet i onödan. 
 
Neddragning av platser vid psykogeriatriken 
Mikael Lejdeby (fp) önskar besked om kommunens beredskap vid en ev 
neddragning av platser vid psykogeriatriken. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om nuläget. 
 
Sjukskrivningar av yngre 
Camilla Brunsberg (m) önskar besked om hur förvaltningen utbildar yngre 
medarbetare i lyftteknik för att undvika belastningsskador. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att Birgitta Håkansson, som håller i 
utbildningsfrågor vid äldreförvaltningen, kan lämna besked om detta vid nästa 
sammanträde med äldrenämnden. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 28 april 2004, kl 14.00-15.45 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s)  

  Siv Brorsson (s) 
  Ingegerd Qvist (s)   
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v) kl 14.00-15.20 §§ 30-36 
  Henrik Wachtmeister (mp)  
   Inge Elmström, tjg kl 14.00-15.45 
   Sylva Lilja, tjg kl 15.20-15.45 §§ 37-42 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s) 
   Karl-Erik Olsson, (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s) 
   Johnas Mård (s) 
   Ann-Marie Branje (m) kl 14.00-15.30 
   Lena Hjorth (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Weste Brynestam (c) 
   Sylva Lilja (v) kl 14.00-15.20 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson distriktschef Eva Herbertsson 
   ekonom Anette Lirsjö distriktschef Laila Pettersson 
   personalchef Susanne Nordin områdeschef Sirpa Solgevik 
   distriktschef Ann-Charlotte Nedfors 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Siv Brorsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 30-42 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Siv Brorsson 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den           april 2004,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet   Dnr 
Kf 
Led gr 
Utredare 
 
 

 
 
 
§ 30 
Förslag till integrationsplan för äldrenämnden perioden 2004-2006 
 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt nämnderna att med utgångspunkt från 
kommunfullmäktiges beslut 2003-06-18, § 97, om måldokument för kommunens 
arbete med etisk mångfald upprätta integrationsplan med mätbara mål. 
 
Förslag till plan har upprättats. Planen skall revideras varje år i samband med 
budgetarbetet. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar att tillräckliga kunskaper,  överst på sid 2, byts till goda 
kunskaper. 
 
Arbetsutskottet är överens om denna ändring. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslag till integrationsplan för äldrenämnden perioden 2004-2006, 
samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att planera och genomföra åtgärder enligt planen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Kf 
Led gr 
Utredare 

 
 
 
 
 

§ 31 
Delårsbokslut och budgetuppföljning per 2004-03-31  
 
Äldrenämndens resultat efter 3 månader visar – 2,3 mkr. Verksamheten beräknas 
uppvisa ett underskott med ca 7,5 mkr för år 2004, vilket är 3,5 mkr bättre än 
föregående månad. Den största förklaringen till revideringen är att volymökningen 
inte ser ut att bli så stor som förvaltningen tidigare trott, vilket även senaste 
demografirapporten visar. Därtill lyckas verksamhetsföreträdare i större grad än 
tidigare dimensionera sina personalkostnader mot budget. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan – 5 
mkr och – 10 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
För att kunna styra mot nya snävare ramar kommer förvaltningen att göra 
ytterligare avstämningar av personalförsörjningen ute i verksamheten. Extra stöd 
från ekonomi- och personalfunktionen kommer därför att sättas in till de enheter 
som har svårigheter att klara sin ekonomi. 
 
En viktig fråga som kommer att behandlas är fortsatta åtgärder för att minska 
ohälsan och därmed förenade kostnader. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
___________________ 
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Diariet   Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 32 
Förslag om inriktning av balanseringsprogram för äldrenämnden 2004  

 
Förvaltningschef Lars Larsson går igenom det ekonomiska läget och konstaterar 
att enligt senaste prognosen per 2004-03-31 så riskerar äldrenämnden en negativ 
avvikelse mot budget med 7,5 mkr. Däri ingår fortfarande antagande om 
volymökning inom hemtjänsten med 10 000 timmar. 
 
Trenden betr volymförändringar är dock positiv. De senaste fem månaderna har 
volymen hemtjänst minskat. Även trycket på särskilt boende har minskat. Kön är 
liten. Exempelvis så har behovet av sjukhemsplatser varit mycket liten under en 
längre tid. 
 
Det ekonomiska läget har hittills i år förbättrats i förhållande till bokslut 2003. 
Trenden är positiv både betr volymutveckling och verksamhetens förmåga att 
hålla utlagda internbudgetar. 
 
Förvaltningens bedömning är dock att åtgärdsprogram som ger ca 4-5 mkr i 
besparingar bör läggas för 2004 och inarbetas i internbudgeten för 2:a halvåret. I 
övrigt bör det räcka med en fortsatt strikt ekonomisk styrning. 

 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till åtgärder i 7 punkter, vilket presenteras. 
 
Förslaget har behandlats i äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp den 19 
april och presenterats för berörd personal 21 och 22 april. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag om inriktning och uppdrag inför utarbetande av 
internbudget för 2:a halvåret 2004 och budgetarbetet inför 2005, 
 
att införa intagningsstopp för servicehuset Pantern och Mogården fr o m 1 maj 
2004, samt  
 
att aktualisera frågan om gemensamt vårdplaneringsteam vid Blekingesjukhuset 
hos landstingsstyrelsen. 
   forts.
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§ 32 (forts) 
Förslag om inriktning av balanseringsprogram för äldrenämnden 2004  
 
Jan-Åke Nordin yrkar under punkt 3 i materialet att i samband med utredning av 
Gläntans lokaler, utreda möjligheten till gruppboende för dementa från årsskiftet 
2004-2005, samt 3:e att-satsen att i samband med aktualisering om gemensamt 
vårdplaneringsteam och utredningen om framtida Glimten även se möjligheten för 
vårdplanering vid Glimten. 
 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden är även enig om att komplettera förvaltningens utredningsförslag 
med Jan-Åke Nordins yrkanden. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 

 
att godkänna upprättat förslag om inriktning och uppdrag inför utarbetande av 
internbudget för 2:a halvåret 2004 och budgetarbetet inför 2005, 
 
att införa intagningsstopp för servicehuset Pantern och Mogården fr o m 1 maj 
2004,  
 
att aktualisera frågan om gemensamt vårdplaneringsteam vid Blekingesjukhuset 
hos landstingsstyrelsen, 

 
att i samband med utredning av Gläntans lokaler, utreda möjligheten till 
gruppboende för dementa från årsskiftet 2004-2005, samt  
 
att i samband med aktualisering om gemensamt vårdplaneringsteam och 
utredningen om framtida Glimten även se möjligheten för vårdplanering vid 
Glimten. 

 
 __________________ 
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§ 33 
Årsredovisning 2003 för donationsfonder 
 
Äldrenämnden har tre fonder vars årsredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen. 
 
Karl Gustafssons fond, Elineberg 
Fondens avkastning ska användas för trivselbefrämjande åtgärder på Elineberg. 
 
Leopold Rubens sjukvårdsfond 
Fondens avkastning ska användas för inköp av medicin och för annan hjälp åt 
mindre bemedlade, sjuka personer, som är mantalsskrivna i Augerums och 
Flymens församlingar. 
 
Fonden har en särskild styrelse. 
 
May Carlssons minnesfond 
Fondens avkastning ska användas för trivselbefrämjande åtgärder vid kommunens 
äldreboenden på Trossö. 
 
Revisionsgranskning är utförd av auktoriserade revisorer. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättade årsredovisningar. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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§ 34 
Förslag till överenskommelse med AB Karlskronahem ang tillsynsavtal 
 
Äldrenämnden har enl reglementet ansvar för alla som är 65 år och äldre enl 
socialtjänstlagen. Ekonomiskt bistånd och insatser p g a missbruk hanteras av 
socialnämnden. Vid problem med boende sker samverkan med socialförvalt-
ningen. 
 
I två fall har tillsynsavtal tecknats med AB Karlskronahem. Det ena har sedan 1 år 
fungerat utmärkt och kommer att kunna sägas upp. 
 
Sannolikt kommer det successivt att bli aktuellt med fler tillsynsavtal. AB 
Karlskronahem vill därför ha ett samarbetsavtal. 
 
Förslag till samarbetsavtal har upprättats. 
 
Äldrenämnden gör inga ekonomiska åtaganden. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslag till samarbetsavtal med AB Karlskronahem. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
 



  28 april 2004 9 

Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
Tekn förv 

 
 
 
§ 35 
Förslag till utbyggnad av tvättstuga servicehuset Fregatten 
 
Servicehuset Fregatten har under flera år tillbaka haft svårt att klara den dagliga 
tvätten till vårdtagarna i de befintliga tvättstugorna på våningarna. Eftersom 
vårdtyngden och den dagliga tvätten ökat har arbetsmiljön i befintliga tvättstugor 
blivit allt mer påtaglig. 
 
Efter dokumenterade genomförda skyddsronder, om dålig arbetsmiljö i tvättstuga, 
har översyn gjorts för att undersöka möjligheterna att göra förbättringar i 
nuvarande tvättstugor. Nuvarande tvättstugor är ej anpassade för den vård och 
omsorg som idag bedrivs inom servicehuset Fregatten. 
 
Tvättmaskinerna är mer anpassade för vanlig veckotvätt som sköts av vårdtagaren 
själv. Tvättstugan är mycket liten med ventilation som ej är anpassad för den 
mängd tvätt som idag tvättas. 
 
Under hösten 2004 har områdeschef och personal på Fregatten tillsammans med 
Karlskronahem tagit fram förslag att göra en större tvättstuga där personal tvättar 
till vårdtagarna.  
 
En ny tvättstuga bedöms nödvändig för att klara både en bra vårdhygien och en 
bra arbetsmiljö inom servicehuset Fregatten. 
 
Beräknad hyresökning 94 000 kronor/år efter genomförd investering av 
Karlskronahem. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra åt Karlskronahem att göra en ny 
tvättstuga på servicehuset Fregatten i enlighet med upprättad ritning och kalkyl, 
 
att ökad hyreskostnad för 2004 belastar internbudget servicehuset Fregatten, 
 
att ny hyra beaktas i internbudget för 2005. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 36 
Information om sjukfrånvaron 
 
Personalchef Susanne Nordin informerar och redovisar statistik samt analys av 
hur sjukfrånvaron ser ut 1:a kvartalet 2004 i förhållande till tidigare. Antalet 
sjukdagar per anställd har minskat något jämfört med samma tid 2003. 
 
Under hösten 2003 genomfördes en djupanalys av personer som varit sjukanmälda 
inom intervall 21-90 dagar. Analysen omfattade 24 personer. 
 
En ankätundersökning ska genomföras med de som arbetar i hemtjänst med bl a 
frågor om orsak till frånvaron, vad kan den anställde göra, vad kan arbetsgivaren 
göra relaterat till sjukfrånvaro som varar upp till maximalt 3 månader. Därefter 
ska utarbetas ett åtgärdsprogram för ohälsa som oftast innebär en kortare eller 
återupprepad sjukfrånvaro. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0002.733 
Ledn gr 
Utredare 
Röda Korset 

 
 
 
 
 

§ 37 
Ansökan om bidrag till Röda Korsets projekt Aktiverande besöksverk-
samhet 

 
Röda Korset driver rubr projekt. Äldrenämnden har tidigare ställt sig positiv till 
Röda Korsets projekt. 
 
För att kunna förlänga projektet till årets slut ansöker man om bidrag från 
äldrenämnden med 20 000 kronor. Målsättningen är att projektet skall fortsätta 
och att Röda Korset skall ha en fast anställd seniorkonsulent. 
 
Äldreförvaltningen är representerad i projektet. 
 
Förvaltningen anser det angeläget att projektet kan fortsätta året ut så att Röda 
Korset hinner planera för ett långsiktigt engagemang för kommunens äldre. 

 
Medel finns i anslaget för föreningsbidrag i form av aktivitetsbidrag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att som engångsbidrag år 2004 anvisa 20 000 kronor ur nämndens budget för 
föreningsbidrag. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 
Ledn gr 
Utredare § 38 

Förslag om planering för ombyggnad för korttidsboende i Stiftelsen 
Hemmets fastighet 

 
Styrelsen för Stiftelsen Hemmet har gått igenom äldrenämndens önskemål om 
förändring av brukandet av äldre delarna i servicehuset Pantern. I brev redovisas 
styrelsens ställningstagande och synpunkter. Därav framkommer att styrelsen är 
positiv till förändrad användningsinriktning till korttidsboende under förutsättning 
att uteslutande äldre människor är aktuella för detta. 
 
Styrelsen föreslår att en gemensam beredningsgrupp omgående tillsätts med 
uppgift att planera och genomföra ombyggnation. Vidare uttryckes förhoppningen 
att ett avtal snarast kan träffas med kommunen som kan medföra ett fortsatt gott 
hyresförhållande. 
 
Ovanstående svar överensstämmer väl med äldrenämndens tidigare 
inriktningsbeslut samt de förslag till beslut som ligger med i nämndens 
ekonomiska planering.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
att tillsammans med Stiftelsen Hemmet och berörd entreprenör fortsätta planera 
för ändring av verksamhetsinriktningen vid äldre delarna av servicehuset Pantern 
mot korttidsboende och ordinärt boende för äldre, samt 
att uppdra åt tekniska nämnden att förhandla fram förslag till avtal med Stiftelsen 
Hemmet med denna inriktning samt biträda äldrenämnden i denna planering. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar att i beredningen av verksamheten på Gamla Pantern 
tillsammans med landstinget pröva möjligheten att rehabverksamhet som även 
vänder sig till personer i ordinärt boende. 
 
Ordföranden biträder Jan-Åke Nordins yrkande. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att tillsammans med Stiftelsen Hemmet och berörd entreprenör fortsätta planera 
för ändring av verksamhetsinriktningen vid äldre delarna av servicehuset Pantern 
mot korttidsboende och ordinärt boende för äldre,  
 
att uppdra åt tekniska nämnden att förhandla fram förslag till avtal med Stiftelsen 
Hemmet med denna inriktning samt biträda äldrenämnden i denna planering, samt 
 
att i beredningen av verksamheten på Gamla Pantern tillsammans med landstinget 
pröva möjligheten att rehabverksamhet som även vänder sig till personer i 
ordinärt boende. 
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Diariet Dnr 2001.0150.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 39 
Antal sökande till särskilt boende mars 2004, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i mars 2004 redovisas. Antalet sökande är totalt i februari 
30 personer, inklusive 1 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 1 person. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 40 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2004-04-14 och 2004-04-20. 

 b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2004.  
 c) yttrande över detaljplan för Karlskrona 5:23 m fl. Hästö.  
 d) yttrande över detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl.     
 e) yttrande över detaljplan för Wattrang 19, Trossö.  
 f) yttrande över detaljplan för del av fastigheten Annebo 8 m fl.  

  
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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  § 41 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 53 Budgetuppföljning februari månad 2004. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 37 Investeringstillstånd för migrering av teknisk plattform. 
§ 39 Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 43 Tecknande av hyreskontrakt om äldreboende i Holmsjö. 
§ 45 Svar på motion om personlig hemservice för funktionshindrade. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2004-2013. 
Folkmängd 2003-12-31. 
Besöksrutiner i kommunhuset Ruthensparre. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av servicehus och hemtjänstområde 
Fridlevstad, Karlskrona kommun. 
Ang tillsyn av Fridlevstads servicehus och hemtjänstområde. 
   
Cirkulär 
2004:25 Feriearbeten – sommaren 2004. 
2004:32 Kommunen som assistansanordnare - avtal m m. 
 
Protokoll 
Kommunala pensionärsrådets AU 2004-03-10. 
Kommunala pensionärsrådet 2004-03-11. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2004-03-11. 
Förtroendenämnden 2004-04-13. 
 
Verksamhetsberättelse 
Rosengården år 2003. 
 
Brev 
Svar på skrivelse från personalen vid Furgården. 
Från Östergårdens personal. 
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§ 42 
Frågor 
 
Inga frågor hade inkommit. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 maj 2004 
 
§ 43 Redovisning av KKKVH-rapport – Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom hemtjänsten 

2003 
 
§ 44 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 30 april 2004 
 
§ 45 Förslag till internbudget 2:a halvåret 2004 
 
§ 46 Plan för budgetarbetet 2005-2007 
 
§ 47 Förslag till riktlinjer för promenader/utevistelse i ordinärt boende 
 
§ 48 Förslag om försök med inköp och hemtransport av dagligvaror 
 
§ 49 Rapport om åtgärder betr TBC-smitta 
 
§ 50 Antal sökande till särskilt boende april 2004, samt fördelade resurser 
 
§ 51 Delegeringsbeslut 
 
§ 52 MEDDELANDEN 
 
§ 53 Frågor 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 26 maj 2004, kl 14.00-16.15 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s)  

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ingegerd Qvist (s)   
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp) tj 14.00-15.00 §§ 43-46 
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp)  
   Inge Elmström, tjg kl 14.00-16.15 
   Lena Hjorth (fp), tjg kl 15.00-16.15 §§ 47-53 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s) 
   Karl-Erik Olsson, (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s) kl 14.00-15.55 
   Johnas Mård (s) 
   Lennart Johannisson (m) 
   Ann-Marie Branje (m) kl 14.00-15.30 
   Lena Hjorth (fp) kl 14.00-15.00 
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Weste Brynestam (c) 
   Sylva Lilja (v) kl 14.10-16.15 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson distriktschef Eva Herbertsson 
   ekonom Anette Lirsjö utredare Magnus Gruvberger 
   personalchef Susanne Nordin kommunekonom Åke Karlsson 
   MAS  Inger Andersson kvalitetsutv Kjell Kjellgren 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Siv Holmberg 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 43-53 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Siv Holmberg 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      juni 2004,  
intygar i tjänsten 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet   Dnr 
Led gr 
Utredare 
 
 

 
 
 
§ 43 
Redovisning av KKKVH-rapport – Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom 
hemtjänsten 2003 
 
Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad har genomfört en studie 
om kostnader och kvalitet inom hemtjänsten i respektive kommun. Vid arbetet har 
Svenska Kommunförbundets tidigare projekt kvalitetsjämförelser i jämförande 
nätverk varit en utgångspunkt. 
 
Kvalitetsutvecklare Kjell Kjellgren och kommunekonom Åke Karlsson från 
kommunledningsförvaltningen går igenom materialet vari framgår att innehållet i 
omvårdnad och service är påfallande likt i de jämförande kommunerna. Det 
viktigaste undantaget är att Kalmar erbjuder städning var tredje vecka jämfört 
med varannan vecka i de övriga kommunerna. 
 
Kalmar och Halmstad har störst andel personer som får hemtjänst i åldersgruppen 
över 65 år. Karlskrona och Växjö redovisar flest hemtjänsttimmar per omsorgs-
tagare. Växjö har samtidigt även en lägre andel personer som får hemtjänst. 
Kristianstad är den kommun som redovisar minst antal hemtjänsttimmar per 
omsorgstagare. 
 
Efter att ha genomfört den här studien kan konstateras att det inom hemtjänsten 
finns olika nyckeltal som sammanställer kostnader och kvalitet på ett intressant 
och ibland utmanande sätt. För att sådana nyckeltal skall kunna bidra till ett bättre 
underlag för styrningen så krävs att mätningar upprepas årligen eller vartannat år 
och att resultaten integreras i verksamhetsredovisningar på olika nivåer för att 
sedan ingå i kommunernas planeringsunderlag för verksamhet och ekonomi. 
 
När det gäller metodutveckling inom just hemtjänsten så ger denna undersökning 
troligen ganska få ingångar. Resultatet visar på så stora likheter mellan de 
ingående kommunerna att det knappast finns någon självklart förebild att lära av. 
 
En ny undersökning kommer att göras sommaren 2005. 
 
Eva Herbertsson redovisar hur förvaltningen kommer att arbeta vidare med den 
genomförda studien om kostnader och kvalitet inom hemtjänsten. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
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Diariet   Dnr 
Kf 
Led gr 
Utredare 

 
 
 
 
 

§ 44 
Delårsbokslut och budgetuppföljning per 30 april 2004 

 
Äldrenämndens resultat efter 4 månader visar – 4,0 mkr. Verksamheten beräknas 
uppvisa ett underskott med ca 4,0 mkr för år 2004, under förutsättning att samtliga 
planerade aktiviteter i åtgärdsprogrammet infrias såsom äldreförvaltningen 
prognostiserat.  
 
Åtgärder behandlas i särskilt ärende.  
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan – 2 
mkr och – 7 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Kf 
Led gr  § 45 
Utredare Förslag till internbudget 2:a halvåret 2004 

 
Med hänsyn till äldrenämndens obalans i ekonomin inför 2004 beslutade 
äldrenämnden i december 2003 om internbudget för 1:a halvåret 2004, samt att 
senast i juni behandla internbudget för 2:a halvåret. Kommunstyrelsen har 
godkänt detta förfarande. 
 
Vid årsskiftet bedömdes obalansen för 2004 till ca 11 mkr. Enligt senaste 
prognosen ser läget något bättre ut. För närvarande bedömer förvaltningen att 
nämnden riskerar ett underskott om ca 7 mkr. 
 
Äldrenämnden beslutade 2004-04-28 om ett antal utredningsuppdrag inför 
utarbetandet av internbudget 2:a halvåret 2004 och budgetarbetet inför 2005.  
 
Pågående utredningar visar enligt äldreförvaltningen att det är möjligt att 
genomföra en minskning av antalet platser vid särskilt boende med hanterbara 
konsekvenser för vårdtagare och personal.  
 

 Föreslagna omstruktureringar som innebär minskning av antalet platser minskar 
kostnaderna med 4 mkr i år. Vidare föreslås 700 tkr i budgetförstärkning för 
utbildning m m i höst. Nettoeffekten på budgeten blir 3,3 mkr. 
 
Eftersom prognosen ligger på ca 7 mkr återstår ca 4 mkr som förvaltningen anser 
skall klaras genom hård ekonomisk styrning. Lyckas inte detta återstår att 
återkomma med kortsiktiga besparingar. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna föreslagna förändringar enligt upprättat förslag med bilaga till 
internbudget för 2:a halvåret 2004, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att vidta tekniska förändringar av internbudgeten, 
samt 
 
att vid varje budgetuppföljning bedöma behovet av ytterligare ombudgetering. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Jan-Åke Nordin överlämnar en skrivelse ang förändringarna vid Pantern, samt 
yrkar att i budgetredovisningen framledes särredovisa den totala kostnaden för de 
äldre delarna av servicehuset Pantern, i dels kostnad för tidigare, dels för nya 
renoveringen.  Bilaga 2 
  forts. 
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§ 45 (forts) 
Förslag till internbudget 2:a halvåret 2004 
 
Peter Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och påpekar att om det 
visar sig att prognosen inte håller förvaltningen återkommer senast i augusti med 
nya åtgärder. 
 
Peter Johansson med instämmande av Jan-Åke Nordin yrkar att Jan-Åke Nordins 
tilläggsyrkande remitteras till förvaltningen för handläggning. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna föreslagna förändringar enligt upprättat förslag med bilaga till 
internbudget för 2:a halvåret 2004, 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att vidta tekniska förändringar av internbudgeten,  
 
att vid varje budgetuppföljning bedöma behovet av ytterligare ombudgetering, 
samt 
 
att till förvaltningen för beredning remittera Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande om 
särredovisning avseende servicehuset Pantern.  
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 46 
Plan för budgetarbetet 2005-2007 
 
Kommunfullmäktige kommer att besluta om ramarna vid sammanträdet i juni. 
Förvaltningscheferna är involverade i detta arbetet.  
 
Beredningstiden för budgetarbetet kommer att förlängas till september. Beslut om 
kommunens budget ska tas som vanligt vid kommunfullmäktiges november-
sammanträde. 
 
Plan för budgetarbetet 2005-2007 
 
Kommunfullmäktige beslutar 17/6 om budgetramar. 
 
Förvaltningen presenterar utkast till budgetbalansering åren 2005-2007 vid AU 
16/6 och nämnden 30/6. 
 
Extra AU för budgetbehandlingen 30/8 kl 13.30. 
 
Kommunala pensionärsrådet bör flyttas från 18/8 till 6/9 kl 13.30. 
 
MBL § 11 förhandling 7/9. 
 
Extra äldrenämnden 15/9 kl 14.00. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att ha extra sammanträde ang budget 2005 den 15 september kl 14.00, samt 
 
att i övrigt godkänna planen för budgetarbetet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare § 47 

Förslag till riktlinjer för promenader/utevistelse i ordinärt boende 
 
Äldre har rätt till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra och att 
vara delaktiga i samhället. Socialtjänstlagen talar om en skälig levnadsnivå. 
 
Promenad/utevistelse är en biståndsbedömd insats. För vårdtagare som saknar 
fysisk eller psykisk förmåga att komma ut beviljas insatsen promenad en gång i 
veckan om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Väntjänst finns till viss del 
att tillgå i kommunen. 
 
Vid promenad utöver riktlinjer måste särskild prövning göras i varje enskilt fall. 
Promenad/utevistelse kan då exempelvis vara som ett led eller metod i  
• ADL-gångträning 
• att förhindra nedsatt hälsotillstånd (ex diabetiker, övriga sjukdomstillstånd) 
• att bryta isolering, för att öka möjligheten att bo kvar i hemmet 
• promenader är till för utevistelse (ej för inköp av dagligvaror, regelbundet) 
 
All promenad utöver riktlinjer skall tidsbegränsas. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar att en 5:e punkt under exempel tillföres - promenader för 
att ta sig till dagcentraler för att äta lunch. 
 
Äldreförvaltningen föreslås äldrenämnden besluta 
 
att fastställa upprättat förslag till riktlinjer för promenader/utevistelse i ordinärt 
boende i Karlskrona kommun med tillägg av en 5:e punkt. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Camilla Brunsberg yrkar att äldrenämnden får redovisat hur många som är 
beviljade insatser enligt riktlinjer, samt hur många som är beviljade insatser 
utöver riktlinjer. 
 
Redovisningen kommer att ske vid varje tertialbokslut. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att fastställa upprättat förslag till riktlinjer för promenader/utevistelse i ordinärt 
boende i Karlskrona kommun med tillägg av en 5:e punkt, samt 
 
att äldrenämnden får redovisat vid varje tertialbokslut hur många som är beviljade 
insatser enligt riktlinjer, samt hur många som är beviljade insatser utöver 
riktlinjer. 
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Diariet  Dnr 
Handikappförv 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
§ 48 
Förslag om försök med inköp och hemtransport av dagligvaror 
 
Möjligheterna för äldre personer att få hjälp med inhandling av dagligvaror har 
successivt försämrats. Förändrad butiksstruktur, allt färre butiker som erbjuder 
servicen, hemtjänstpersonalens begränsade möjligheter att utföra servicen i 
kombination med ett ökat antal hushåll med äldre personer, är faktorer som 
påverkar.  De ökade svårigheterna har uppmärksammats inom äldrenämndens 
verksamhet och även kommit i fokus i enskilda fall. 
 
Problemen uppfattas i nuläget som störst inom centralorten Karlskrona med 
Lyckeby. I nuläget tillhandahåller minst fyra butiker inom centralorten servicen. I 
vissa fall anger de dock att de inte har möjlighet att ge servicen mer än i 
begränsad utsträckning. Äldreförvaltningens bedömning är att ytterligare 
möjligheter bör finnas för att servicen ska anses vara tillgodosedd på ett 
tillfredsställande sätt. Kontakter har tagits med butiker i syfte att få ett bredare 
utbud av lösningar och större valfrihet för den enskilde. Butikerna meddelar dock 
inget intresse, i flera fall p g a ökade personalkostnader genom den tid det tar att 
ta emot beställningar och plocka samman varor. 
 
I samverkan med handikappförvaltningen har en lösning tagits fram i syfte att 
utgöra ett komplement till befintliga möjligheter. 
 
Verksamheten är tänkt att inledas som ett försök i begränsad omfattning och 
underhand utvärderas och utvecklas. Geografiskt avgränsas verksamheten i ett 
första skede till boende inom centrala Karlskrona med en nordlig gräns t o m 
Mariebergs hemtjänstområde. 
 
Arbetsutskottet ställer sig bakom förvaltningens förslag till inriktning, men 
ärendet skall inför beslut i äldrenämnden kompletteras med förtydligande av 
betalningsrutiner. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslaget till försök med inköp av dagligvaror, samt 
 
att äldreförvaltningens kostnader för verksamheten under år 2004, preliminärt  
15 tkr, finansieras inom ramen för lantbrevbärarservice. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 

§ 49 
Rapport om åtgärder betr TBC-smitta 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson redovisar de åtgärder 
förvaltningen vidtagit med anledning av den TBC-smitta anställda i förvaltningen 
drabbats av.  
 
Inger Andersson har haft täta kontakter med smittskyddsläkare Rickard Eitrem vid 
Blekingesjukhuset.  
 
Personalchef Susanne Nordin redovisar vad som gjorts för den vårdpersonal som 
varit i kontakt med det aktuella fallet. De tre personer som uppvisat ett positivt 
testresultat har varit eller är sjukskrivna. Kommunen har gått in ekonomiskt och 
täckt upp för inkomstbortfall. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 50 
Antal sökande till särskilt boende april 2004, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i april 2004 redovisas. Antalet sökande är totalt i april 39 
personer, inklusive 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 4 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 51 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a)   arbetsutskottets protokoll 2004-05-12. 
b)   biståndsbeslut från Myndighetskontoret april 2004.  
c)   avskrivning av fordran.  
d) ansökan om reducerad matavgift.  
e) yttrande över detaljplan för Pottholmen etapp 1.  
  
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 52 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 48 Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona kommun. 
§ 49 Personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 51 Avsägelser av kommunala uppdrag. 
§ 58 Investeringstillstånd för IT-vision 2004. 
§ 62 Balansförteckning över ej besvarade motioner och medborgarförslag  
        den 1 mars 2004. 
 
Handikappnämnden 
§ 20 Förslag till beslut avseende höjning av måltidspriser. 
  
Länsstyrelsen Blekinge län 
Tillsyn enligt 16 kap. 6 a-d §§ Socialtjänstlagen. 
Dom 2004-04-14 Mål nr 236-04. 
   
Cirkulär 
2004:34 Vårpropositionen 2004. 
2004:36 Kombinationsutbildning- tidsbegränsad utbildningssatsning  
              2004-2005. 
 
Intyg 
Ernst & Yong ang beräkningar med anledning av vattenskada i lägenhet, Nya 
Pantern. 
 
Protokoll 
Kommunala pensionärsrådets AU 2004-04-14 och 2004-05-12. 
Kommunala pensionärsrådet 2004-04-26. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2004-03-16. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2004-04-19. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp 2004-04-24 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2004-04-15. 
Förtroendenämnden 2004-04-28. 
Träffpunkt Strandgården 2004-03-23. 
 
Verksamhetsberättelse 
Träffpunkt Strandgården 2003. 
 
Brev 
Insändare. 
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§ 53 
Frågor 
 
Stiftelsen Hemmet 
Jan-Åke Nordin (m) önskar klarläggande ang Kommunals brev där det 
framkommer klagomål på Stiftelsen Hemmet. 
 
Distriktschef Eva Herbertsson informerar om läget. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 30 juni 2004 
 
§ 54 Budgetuppföljning per 31 maj 2004 
 
§ 55 Lägesrapport och beslut ang pågående förändringar och besparingar 
 
§ 56 Förslag till ombyggnad av Elineberg  
 
§ 57 Svar på motion ang möjlighet för äldre och handikappade att få komma i  
 åtnjutande av rehabilitering eller olika former av äldreboende i ett varmt och  
 soligt klimat 
 
§ 58 Förslag till riktlinjer om möjlighet att biståndsbedöma kompletterande brandvarnare till 

trygghetslarm hos vårdtagare i ordinärt boende 
 
§ 59 Utredning integrera hemsjukvården och hemtjänsten i Holmsjö 
 
§ 60 Rapport Kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen oktober/november år 2003  – april år 

2004 
 
§ 61 Förslag till kvalitetspolicy för äldrenämnden 
 
§ 62 Antal sökande till särskilt boende maj 2004, samt fördelade resurser 
 
§ 63 Information – utkast till budget 2005 – 2007 
 
§ 64 Förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av städning tvätt/klädvård inom 

hemtjänsten 
 
§ 65 Delegeringsbeslut 
 
§ 66 MEDDELANDEN 
 
§ 67 Frågor 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 30 juni 2004, kl 14.00-16.20 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s)  

  Siv Brorsson (s) 
  Ingegerd Qvist (s)   
  Camilla Brunsberg (m) tjg kl 14.30-16.20 §§ 58-67 
  Gunhild Arvö (fp)  
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp)  
   Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00-16.20 §§ 54-67 
   Lennart Johannisson (m) tjg ers kl 14.00-14.30 §§ 54-57 
   Weste Brynestam (c) tjg ers kl 14.00-16.20 §§ 54-67 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s) 
   Karl-Erik Olsson, (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Lennart Johannisson (m) kl 14.30-16.20 
   Lena Hjorth (fp)  
   Kenneth Mattsson (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Sylva Lilja (v)  
  tjänstemän distriktschef Eva Herbertsson 
   distriktschef Laila Pettersson 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska  Inger Andersson 
   myndighetschef Carina Thörnqvist  
   utredare Magnus Gruvberger 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Ingegerd Qvist 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 54-67 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Ingegerd Qvist 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      juli 2004,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet    Dnr 2004.0147.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 54 
Budgetuppföljning per 31 maj 2004 
 
Äldrenämndens resultat efter 5 månader visar – 6,3 mkr, vilket ligger helt i linje 
med vad som förväntats. Verksamheten beräknas uppvisa ett underskott med ca 
4,0 mkr för år 2004, under förutsättning att samtliga planerade aktiviteter i 
åtgärdsprogrammet infrias såsom äldreförvaltningen prognostiserat.  
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan – 2 
mkr och – 7 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 
Ledn gr 
Utredare  
 
  § 55 

Lägesrapport och beslut ang pågående förändringar och besparingar 
 
Distriktschef Laila Petersson rapporterar om 
a) Mogården  
Tomplatser omvandlas till korttidsplatser till mitten av september. Planering pågår 
för övertalig personal. 
e) Furgården/Holmsjö 
Planeringen för all personal på Furgården är klar. 16 platser är kvar och nybygget 
Skogsgläntan i Holmsjö kommer att vara klart 1/12.  
 
Distriktschef Eva Herbertsson rapporterar om 
b) Östergården och Glimten 
Uppdraget att ta bort samtliga dubbelrumsplatser på Östergården, samt ytterligare 
14 sjukhemsplatser, totalt 18 platser beräknas vara klart 2004-12-31. 
d) Gamla Pantern 
Inventering äldre delarna Pantern är klar var gäller de boendes önskemål om nytt 
boende när utflyttningen blir aktuell 2005-02-15. Förhandlingar pågår om 
korttidsboende på Gamla Pantern. 
c) Gläntan 
Lägesrapport lämnas för överflyttning av platserna för korttidsboendet vid 
Gläntan till Glimten. Utredning pågår för att hitta lämpligt användningsområde 
för Gläntans nuvarande lokaler. 
 
Mot bakgrund av att även Mogården tar bort dubbelrummen, totalt 12 platser, görs 
bedömningen att intagningsstopp på Östergården genomförs när Mogården har 
reducerat sina platser. 
 
Flexibelt intagningsstopp föreslås i förhållande till aktuell kösituation, med 
målsättningen att platsantalet skall vara reducerat med 18 platser till 2004-12-31. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att till förvaltningschefen delegera beslutet att införa intagningsstopp på 
Östergården, samt 
 
att i övrigt ta informationen till dagens protokoll.  
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet    Dnr 
Karlskronahem 
Tekn förv § 56 
Ledn gr Förslag till ombyggnad av Elineberg 
Utredare 

Distriktschef Laila Petersson informerar att ålderdomshemmet Elineberg är 32 år 
gammalt. Miljön i boendet är inte förenligt med en god boende- och arbetsmiljö 
för de vårdtagare/boende som idag är i behov av att flytta till särskilt boende. 
Elineberg är också i behov av omfattande underhållsarbete. Inom boendet finns ett 
tillagningskök, matsal, dagcentral och samlingssal som servar Elineberg och 
Rödeby närområde. 
Skisser har tagits fram för att skapa ett bättre boende och en bättre arbetsmiljö, 
vilket är mer anpassat till de behov som en mer kvalitativ omsorg kräver. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna föreslagen inriktning för fortsatt projektering, 
 
att hemställa att tekniska nämnden och Karlskronahem medverkar i fortsatt 
planering och projektering, samt 
 
att återkomma till äldrenämnden med slutgiltigt förslag efter projektering och 
kostnadsberäkning. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag samt lämnar ett 
tilläggsyrkande att samråd med boende, anhöriga och personal sker före 
nämndens slutbehandling av ärendet, att planera för att erbjuda de boende 
ersättningsboende under ombyggnadstiden. 
Ordföranden biträder Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna föreslagen inriktning för fortsatt projektering, 
 
att hemställa att tekniska nämnden och Karlskronahem medverkar i fortsatt 
planering och projektering,  
 
att återkomma till äldrenämnden med slutgiltigt förslag efter projektering och 
kostnadsberäkning, 
 
att samråd med boende, anhöriga och personal sker före nämndens slutbehandling 
av ärendet, samt 
 
att planera för att erbjuda de boende ersättningsboende under ombyggnadstiden. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet § 57   Dnr 2004.0096.730 
Kf  Svar på motion ang möjlighet för äldre och handikappade att få komma i  
Ledn gr åtnjutande av rehabilitering eller olika former av äldreboende i ett varmt 

och  
Utredare soligt klimat 

 
Moderaterna har lämnat rubr motion 2004-02-25 till kommunfullmäktige. Äldre- 
och handikappnämnderna har uppmanats besvara den senast 30 juni 2004. 
 
Äldreförvaltningen gör följande bedömning: Flertalet äldre som skulle kunna ha 
nytta av rehabilitering och återhämtning i varmare klimat bor i ordinärt boende. 
Rehabiliteringsansvaret för dessa åvilar landstinget enl gällande ansvarsfördelning 
av vård- och omsorg av äldre i Blekinge. 
 
Endast ett fåtal äldre på särskilt boende där äldrenämnden har helhetsansvar är 
aktuella för de insatser motionärerna aktualiserar. 
Äldreförvaltningen anser därför att äldrenämnden inte bör prioritera att använda 
knappa resurser till att utreda frågan vidare ur de äldres perspektiv. 
 
Äldrenämndens AU beslutar föreslå äldrenämnden föreslå kommun-
fullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till motionen. 
Peter Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Jan-Åke Nordins 
bifall till motionen och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag.  
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder arbetsutskottets förslag röstar JA. Den som biträder Jan-Åke Nordins 
bifall till motionen röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 14. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster, 6 NEJ-röster, 1 
AVSTÅR.  
JA röstade Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson, Ingegerd Qvist, Bengt 
Lindskog, Inge Elmström, Annelie Svensson, Peter Johansson.  
NEJ röstade Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Lennart 
Johannisson, Weste Brynestam, Jan-Åke Nordin. 
AVSTOD gjorde Henrik Wachtmeister.  
 
Äldrenämnden har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Jan-Åke Nordin, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Lennart 
Johannisson, Weste Brynestam reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 58 
Förslag till riktlinjer om möjlighet att biståndsbedöma kompletterande 
brandvarnare till trygghetslarm hos vårdtagare i ordinärt boende 
 
Äldreförvaltningen har arbetat fram förslag till kompletterande riktlinjer för 
brandlarm till trygghetslarm för vårdtagare i ordinärt boende. 
 
För att öka säkerheten för den enskilde vårdtagaren om brand uppstår och den 
enskilde ej själv kan påkalla hjälp kan åtgärd vara att brandlarm kopplas till 
trygghetslarmet. 
 
Brandvarnaren utgör då också en trygghet för personal och anhöriga som i dessa 
situationer vet att det finns stora risker för brand. 
 
Brandvarnare som kopplats till trygghetslarmet kan vara ett komplement som 
delvis kan öka säkerheten för den enskilde och för andra hyresgäster i fastigheten. 
 
Äldreförvaltningens bedömning är att cirka 50 brandvarnare kan komma att 
installeras inom de närmaste 2 åren.  
 
Äldreförvaltningen föreslår att vårdtagaren betalar en kompletterande avgift till 
trygghetslarmet för brandlarmet med 100 kronor/månad. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättade riktlinjer för kompletterande brandvarnare till 
trygghetstelefon i ordinärt boende, samt 
 
att avgiften för brandvarnare är 100 kronor/månad. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 

 
 
§ 59 
Utredning integrera hemsjukvården och hemtjänsten i Holmsjö 
 
Distriktschef Laila Pettersson informerar att äldreförvaltningen den 5 september 
2003 fick i uppdrag av äldrenämnden att göra en utredning gällande integrering av 
hemsjukvården med hemtjänsten i Holmsjö. 
 
Äldreförvaltningen har haft ett flertal kontakter med landstinget. Den gemen-
samma uppfattningen är att ha en huvudman som påtar sig hemsjukvården i delar 
eller helhet inte är gångbart. 
 
Äldreförvaltningen och landstinget kommer att fortsätta arbetet med att se över 
om det praktiskt går att hitta samverkansformer för HSL-organisationen med den 
organisation som finns idag. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 60 
Rapport Kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen oktober/november år 2003  
– april år 2004 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Inger Andersson informerar om pågående 
kvalitetsarbete betr: 
 
• Lex Sarah anmälan 
• Klagomål och Synpunkter 
• Avvikelserapportering 
• Redovisning av avgiftshanteringens kvalitetskontroll 2003 
• Handlingsplan kvalitetsarbete i äldreförvaltningen 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 

§ 61 
Förslag till kvalitetspolicy för äldrenämnden 
 
Upprättat förslag har diskuterats och reviderats av kvalitetsgruppen. Utgångspunkt 
har varit äldrenämndens tidigare kvalitetsdokument. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslag till kvalitetspolicy för äldrenämnden. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar tillägg på 1:a sidan 3:e stycket – Kvalitet och valfrihet .., 
samt att sista meningen avslutas med – där den enskilde får bestämma över sitt 
liv. 
 
Bengt Lindskog yrkar avslag till tilläggsyrkandet om valfrihet. 
 
Ordföranden anser att det är viktigt att det råder politisk enighet om förslag till 
kvalitetspolicy. 
 
Annelie Svensson yrkar återremiss av ärendet för ytterligare handläggning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, förvaltningens förslag, Jan-Åke 
Nordins tilläggsyrkande och Annelie Svenssons förslag om återremiss. 
 
Ordföranden ställer proposition på Annelie Svenssons återremissyrkande mot att 
ärendet avgörs vid dagens sammanträde och finner att äldrenämnden beslutat 
återremittera ärendet. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare handläggning. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 62 
Antal sökande till särskilt boende maj 2004, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i maj 2004 redovisas. Antalet sökande är totalt i maj 36 
personer, inklusive 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 10 personer. 
 
I fortsättningen kommer redovisning även att göras på de personer som erhållit 
särskilt boenden i annan kommun. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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  Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 63 
Information – utkast till budget 2005 – 2007 
 
Distriktschef Eva Herbertsson går igenom det material som tagits fram som 
underlag för budgetarbetet under sommaren. 
 
Budgeten kommer att behandlas vid extra sammanträden med AU 30/8 och 
nämnden 15/9. 
 
Mikael Lejdeby efterlyser inventering av tillgänglighet i externa lokaler. 
 
Bengt Lindskog föreslår att förvaltningen undersöker behovet av fler dagcentraler 
för dementa, samt att personalen får möjlighet att lära sig positiv beröring.  
 
Jan-Åke Nordin föreslår att förvaltningens budgetförslag för 2005, samt plan 
2006-2007, utarbetas med två nivåer, dels inom de ramar som fullmäktige 
fastställt, dels med ett tilläggsförslag av vad som inte ryms inom ram, men som 
behövs för oförändrad kvalité. Bilaga 3 
 
Inge Elmström föreslår en dialog mellan PRO och förvaltningen om driften av 
dagcentralen på Sturkö. 
 
Ordföranden anser att det är viktigt att förslag till budgetarbetet lämnas in till 
förvaltningen i god tid, så att det finns en möjlighet att bearbeta och bedöma dem 
innan beslut om budget ska ske i september. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare handläggning.  
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2004.100.055 
Ledn gr 
Utredare § 64 

Förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av städning 
tvätt/klädvård inom hemtjänsten 
 
Ärendet Principer för handläggning av serviceinsatser behandlades av 
äldrenämnden vid sammanträde 2003-10-29, § 99. 
 
Utredare Magnus Gruvberger går igenom det material äldreförvaltningen tagit 
fram som förslag till anbudsförfrågan vad avser upphandling av serviceinsatserna 
städning och tvätt/klädvård för vårdtagare inom hemtjänsten. 
 
Överläggning med berörda fackliga organisationer har skett den 7 juni. Fram-
komna synpunkter har till viss del inarbetats i föreliggande förslag. 
 
Annonsering föreslås ske under perioden 15 juli – 15 september varefter 
utvärdering samt förhandling med fackliga organisationer sker inför äldre-
nämndens beslut om antagande av leverantör(er) vid sammanträde i oktober. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fastställa framtaget förslag till anbudsförfrågan att gälla för upphandling av 
städning och tvätt/klädvård inom hemtjänsten. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på förvaltningens förslag samt yrkar att service-
insatserna städ och tvätt separeras från hemtjänsten, att den enskilde skall ha rätt 
att fritt välja vem som skall utföra den biståndsbedömda verksamheten, samt att 
införa ett kundvalssystem, där äldrenämnden godkänner, auktoriserar, utförare. 
 
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Jan-Åke Nordins 
avslagsyrkande av detsamma tillsammans med 3 tilläggsattsatser och finner att 
äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder arbetsutskottets förslag röstar JA. Den som biträder Jan-Åke Nordins 
avslagsyrkande av detsamma röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 9 JA-röster, 6 NEJ-röster.  
JA röstade Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson, Ingegerd Qvist, Bengt 
Lindskog, Henrik Wachtmeister, Inge Elmström, Annelie Svensson, Peter 
Johansson.  
NEJ röstade Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, 
Weste Brynestam, Jan-Åke Nordin. 
  forts.  
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§ 64 (forts) 
Förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av städning 
tvätt/klädvård inom hemtjänsten 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att fastställa framtaget förslag till anbudsförfrågan att gälla för upphandling av 
städning och tvätt/klädvård inom hemtjänsten. 
 
Jan-Åke Nordin, Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy 
Andreasson, Weste Brynestam  reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
  Bilaga 4 
 
___________________ 
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§ 65 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a)  arbetsutskottets protokoll 2004-05-26 och 2004-06-16. 
b)  biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2004.  
c)  ansökan om ledsagarservice.  
d) förslag till yttrande över detaljplan för kv Sjöblad på Trossö.  
e) beslut om bidrag till aktiviteter för äldre och handikappade i PRO:s  
      hobby/snickeriverkstad i Tvings Folkets hus.  
f) ang brev om hemtjänst.  
g) beslut om föreningsbidrag.  
 
Annelie Svensson frågar ang f) och får svar av distriktschef Eva Herbertsson. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 66 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 78 Delårsbokslut den 30 april 2004. 
  
Kommunfullmäktige 
§ 71 Kommunala val. 
§ 74 Revisionsberättelse för år 2003 samt beslut om ansvarsfrihet för  
        kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa  
        organ. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Förslag till nytt personalpolitiskt program på remiss. 
  
Landstinget Blekinge 
Regional handlinsplan för STD/HIV. 
Nytt material från Förtroendenämnden Blekinge. 
  
Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad 
Information från Enheten för Ledsagarservice. 
 
Blekinge FoU-enhet 
Utan helhetssyn ingen primärvård – en studie av ett svårfångat begrepp. 
   
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2004-05-11 och 2004-06-02. 
Äldreförvaltningens centrala samverkansgrupp och tillika skyddskommitté  
2004-05-18. 
Kommunala pensionärsrådet 2004-06-10. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2004-06-16. 
   
Brev 
Ang hemtjänst 2004-05-24 och 2004-06-14. 
 
___________________ 
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§ 67 
Frågor 
 
Ang mellanboende 
Weste Brynestam (c) önskar besked om förvaltningen håller på att undersöka 
möjligheterna till mellanboende. 
 
Ordföranden informerar att detta är en fråga för politiker. Till hösten kommer att 
anordnas fyra seminarier, varav ett ska handla om boende. 
 
Ang ett ärende på Ekliden 
Jan-Åke Nordin (m) önskar besked ang ett ärende på Ekliden. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson ger besked om ärendet. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 15 september 2004 
 
§ 68 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 31 juli 2004 
 
§ 69 Förslag till kvalitetspolicy för äldrenämnden 
 
§ 70 Förslag till budget för äldrenämnden år 2005 och plan 2006-2007 
 
§ 71 Antal sökande till särskilt boende juli 2004, samt fördelade resurser 
 
§ 72 Delegeringsbeslut 
 
§ 73 MEDDELANDEN 
 
§ 74 Frågor 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 15 september 2004, kl 14.00-15.45 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s)  

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ingegerd Qvist (s)   
  Camilla Brunsberg (m)  
  Gunhild Arvö (fp)  
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp)  
Övriga närvarande ersättare Inge Elmström (s) 
   Christer Göstasson (s) 
   Karl-Erik Olsson, (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s) 
   Johnas Mård (s) kl 15.00-15.45 
   Lennart Johannisson (m)  
   Ann-Marie Branje (m) 
   Lena Hjorth (fp)  
   Kenneth Mattsson (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Weste Brynestam (c) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson personalchef Susanne Nordin 
   distriktschef Eva Herbertsson områdeschef Christine Sjöqvist 
   distriktschef Laila Pettersson  ekonom Anette Lirsjö 
   distriktschef Ann-Ch Nedfors MAS  Inger Andersson  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Camilla Brunsberg 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 68 – 74  
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Camilla Brunsberg  

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      september 2004,  
intygar i tjänsten 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet    Dnr 2004.0147.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 68 
Delårsbokslut och budgetuppföljning per 31 juli 2004 
 
Äldrenämndens resultat efter sju månader visar – 5,5 mkr, vilket ligger helt i linje 
med vad som förväntats. Verksamheten beräknas uppvisa ett underskott med ca 
4,0 mkr för år 2004, under förutsättning att samtliga planerade aktiviteter i 
åtgärdsprogrammet infrias såsom äldreförvaltningen prognostiserat.  
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan – 2 
mkr och – 7 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ekonom Anette Lirsjö informerar att prognosen per den 31/8 nu är klar och att 
den  visar på – 2 mkr, vilket är en förbättring sedan förra prognosen. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt  
 
att ta informationen ang resultat per 31/8 till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledn gr  
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 69 
 Förslag till kvalitetspolicy för äldrenämnden 

 
Upprättat förslag har diskuterats och reviderats av kvalitetsgruppen. Utgångspunkt 
har varit äldrenämndens tidigare kvalitetsdokument. 
 
Vid äldrenämndens sammanträde 2004-06-30 återremitterades upprättat förslag 
till kvalitetspolicy. 
 
Äldreförvaltningen har därefter kompletterat inledningen på sid 1 och gjort en 
ändring på sid 2. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till kvalitetspolicy. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förvaltningens förslag med gjorda kompletteringar, samt 
anser ärendet berett avseende tillägget om valfrihet.  
 
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, men yrkar på sid 1, 3:e 
stycket 1:a meningen ett tillägg - Kvalitet och valfrihet… 
 
Peter Johansson yrkar avslag på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande om valfrihet, 
bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande  om valfrihet 
mot avslag av detsamma och finner att äldrenämnden beslutat avslå Jan-Åke 
Nordins tilläggsyrkande.  
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna arbetsutskottets förslag. 
 
Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela 
Abramsson, Jan-Åke Nordin reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

 
  
 
Diariet  Dnr 2004.0212.041 
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Kf 
Ledn gr 
Utredare  
 
 § 70 
 Förslag till budget för äldrenämnden år 2005 och plan 2006-2007 

   
Förvaltningschef Lars Larsson och ekonom Anette Lirsjö presenterar 
förvaltningens förslag till budget år 2005 och plan 2006-2007. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslag till budget 2005, 
 
att godkänna förslaget till plan för åren 2006-2007, samt 
 
att ge äldreförvaltningen uppdrag färdigställa nedanstående utredningar och 
presentera förslag innan internbudgetbehandling i december: 
• avgifter och biståndsbedömning betr trygghetslarm 
• utveckling av dagcentralverksamheten 
• förstärkning av hemtjänstinsatser hos psykiskt sjuka hjälptagare 
 
Peter Johansson yrkar bifall till förvaltningens förslag, med undantaget att avgifter 
vid dagverksamheten tas ut med 28 kronor/dag, motsvarande råvarukostnaden, 
samt att ej göra ändringar betr trygghetslarm. 
 
För att finansiera detta föreslås att övriga reserver skrivs ner från 4,5 mkt till 4,0 
mkr och att IT-arbetsplatser skrivs ner från 1,0 mkr till 750 tkr. 
 
Jan-Åke Nordin presenterar den borgerliga gruppens budgetförslag Valfrihet och 
livskvalité i 20-att-satser. 
 Bilaga 5 
 
Ordförande Peter Johansson efterlyser ekonomiska beräkningar i det borgerliga 
budgetförslaget.  
 
Jan-Åke Nordin informerar att de borgerliga gruppledarna kommer att lägga 
förslag betr ekonomin till kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med Peter Johanssons 
ändringsyrkanden mot Jan-Åke Nordins och den borgerliga gruppens förslag och 
finner att äldrenämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med Peter 
Johanssons ändringsyrkanden.  
 
  forts.
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§ 70 (forts) 
Förslag till budget för äldrenämnden år 2005 och plan 2006-2007 
 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder förvaltningens förslag med Peter Johanssons ändringsyrkanden röstar JA. 
Den som biträder Jan-Åke Nordins och den borgerliga gruppens förslag röstar 
NEJ.  
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 9 JA-röster, 6 NEJ-röster.  
JA röstade Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson, Siv Holmberg, 
Ingegerd Qvist, Bengt Lindskog, Henrik Wachtmeister, Annelie Svensson, Peter 
Johansson.  
NEJ röstade Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, 
Ingela Abramsson, Jan-Åke Nordin. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 

 
att godkänna förslag till budget 2005, 
 
att godkänna förslaget till plan för åren 2006-2007,  
 
att ge äldreförvaltningen uppdrag färdigställa nedanstående utredningar och 
presentera förslag innan internbudgetbehandling i december: 
• utveckling av dagcentralverksamheten 
• förstärkning av hemtjänstinsatser hos psykiskt sjuka hjälptagare, samt 
 
att avgiften för dagverksamheten fastställs till 28 kronor/dag. 
 
Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela 
Abramsson, Jan-Åke Nordin reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 71 
Antal sökande till särskilt boende juli 2004, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i juli 2004 redovisas. Antalet sökande är totalt i juli 39 
personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är 13 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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§ 72 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2004-08-11 och 2004-08-30 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni-juli 2004. 
c) ansökan om utökad tid för ledsagning. 
d) ansökan om ledsagarservice omfattande 54 timmar per månad. 
e) yttrande över detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2. 
f) yttrande över detaljplan för Verstorp 2:68 m fl fastigheter, Nättraby.  
g) yttrande över detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75. 
h) yttrande över detaljplan för del av Johannesberg 1:1, Rödeby. 
i)  svar på brev om hemtjänst. 
j) svar på brev om hemtjänst. 
k) brev ang hemtjänst. 
l) svar på brev ang hemtjänst. 
m) brev och svar ang ansökan om jämkning av matavgift. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 73 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 91 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2004. 
§ 92 Delårsbokslut den 30 april 2004. 
§ 93 Förslag till budgetdirektiv inför budget 2005-2007. 
  
Länsrätten i Blekinge 
Beslut 2004-06-22 Mål nr 1182-03 E 
Beslut 2004-08-19 Mål nr 851-04 E 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Tillsyn enl 13 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL) av Fridlevstads äldreboende och 
hemtjänstområde, Karlskrona kommun. 
Tillsyn av äldreomsorgen. 
 
Svenska Kommunförbundet 
Cirkulär 2004:47 - Ett program för att stärka den kunskapsbaserade/evidens-baserade 
hälso- och sjukvården. 
Cirkulär 2004:59 – Vad kostar verksamheten i den kommun? Bokslut 2003. 
 
Socialstyrelsen 
SOSFS 2004:3 – Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:4) om ömsesidigt 
erkännande av yrkesbehörighet inom hälso- och sjukvården.  
SOSFS 2004:5 - Smittspårningspliktiga sjukdomar. 
 
Blekinge FoU-enhet 
FoU-nytt. 
   
Protokoll 
Förtroendenämnden 2004-06-17. 
Blekinge FoU-enhet 2004-06-18. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2004-06-22. 
   
Brev 
Ang hemtjänst från 2004-07-08. 
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§ 74 
Frågor 
 
Inga frågor hade inkommit. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 september 2004 
 
§ 75 Delårsbokslut 040831 samt rapport från pågående förändringar av särskilda boenden 
 
§ 76 Hemställan om investeringstillstånd för inventarier på nya särskilda boendet i kv Adlersten 
 
§ 77 Förslag till hyressättning af Klint 
 
§ 78 Förslag till yttrande över detaljplan för kv Sjöbladh på Trossö § 73  
 
§ 79 Förslag till yttrande över förslag till personalpolitiskt program 
 
§ 80 Förslag till alternativ användning av lokaler – Gläntan, Kungshöjden 
 
§ 81 Förslag till svar på skrivelse från Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) avd 41  
  Mastkranen, samt KPR:s AU angående framtidens äldreboende m m 
 
§ 82 Förslag till sammanträdestider för äldrenämnden år 2005 
 
§ 83 Antal sökande till särskilt boende augusti 2004, samt fördelade resurser 
 
§ 84 Kvalitetssäkring av läkarinsatser i särskilt boende 
 
§ 85 Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården i Karlskrona våren 2004. 
 
§ 86 Information om Projekt hälsofrämjande 
 
§ 87 Delegeringsbeslut 
 
§ 88 MEDDELANDEN  
 
§ 89 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 29 september 2004, kl 14.00-16.35 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ingegerd Qvist (s)   
  Gunhild Arvö (fp)  
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00-16.35 
  Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00-16.35 
  Lennart Johannisson (m) tjg ers kl 14.00-16.35  
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson, (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Johnas Mård (s)  
   Ann-Marie Branje (m) kl 14.00-15.25 
   Lena Hjorth (fp) kl 14.00-15.40 
   Kenneth Mattsson (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Weste Brynestam (c) 
   Sylva Lilja (v) kl 14.00-15.30 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson  
   distriktschef Eva Herbertsson  
   medicinskt ansvarig sjuksköterska  Inger Andersson 
   projektledare hälsofrämjande Mia Eriksdotter  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Gunhild Arvö 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 75-89 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Gunhild Arvö 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      oktober 2004,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet    Dnr 2004.0147.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 

§ 75 
Delårsbokslut 040831 samt rapport från pågående förändringar av särskilda 
boenden 
 
Äldrenämndens resultat efter åtta månader visar – 1,7 mkr, vilket är något bättre 
resultat än vad som tidigare prognostiserats. En revidering av prognosen görs 
därför inför detta delårsbokslut, vilket innebär att verksamheten nu beräknas 
uppvisa ett underskott med ca – 2,0 mkr för år 2004, under förutsättning att 
samtliga planerade aktiviteter i åtgärdsprogrammet infrias såsom äldreförvalt-
ningen prognostiserat.  
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan ± 0 
mkr och – 5 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson redovisar hur omstruktureringarna inom respektive 
distrikt fortgår.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag, samt 
 
att ta informationen om omstruktureringar till dagens protokoll. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 76 
Hemställan om investeringstillstånd för inventarier på nya särskilda boendet 
i kv Adlersten 
 
Eftersom det för investeringar överstigande en miljon kronor, erfordras investe-
ringstillstånd från kommunfullmäktige, föreslås äldrenämnden begära investe-
ringstillstånd för följande investering. 
 
Under planperioden 2004-2006 tillkommer ett nytt äldreboende i kv Adlersten på 
Trossö med 4 nivåbedömda gruppboenden á 10 platser, samt 6 servicelägenheter 
för främst par. Inflyttning beräknas ske 15/2 – 15/3 2005. 
 
Investeringsmedel finns avsatta i total beslutad investeringsram för äldrenämnden. 
Beslut togs i samband med budget 2004. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämndens AU föreslå äldrenämnden 
föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att hemställa hos kommunfullmäktige att investeringstillstånd meddelas inom 
ramen 2 300 000 kronor för det nya äldreboendet i kv Adlersten på Trossö. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

§ 77 
Förslag till hyressättning af Klint 
 
Ombyggnationen av servicehuset af Klint är nu inne i ett slutskede under hösten 
och kommer att vara helt färdigt månadsskiftet januari/februari 2005. 
 
Efter ombyggnation kommer servicehuset af Klint att ha 34 lägenheter som 
serviceboende och 42 lägenheter som gruppboende fördelat på en åtta-enhet, en 
tolv-enhet och två elva-enheter.  
 
Inom de olika enheterna i gruppboendet och i servicehusdelen finns det en stor 
spridning på lägenheternas storlek. 
 
Under hösten 2004 kommer ombyggda lägenheter att bli lediga för inflyttning för 
nya hyresgäster som skall betala den nya hyran. 
 
Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny hyressättning för lägenheterna 
som är ombyggda.  
 
Åtta lägenheter som byggts om tidigare omfattas ej i förslaget. Dessa lägenheter 
är redan hyressatta enligt äldrenämndens principer och följer normala 
hyreshöjningar efter förhandlingar. 
 
El ingår i hyran i alla lägenheter. Trygghetslarmet ingår i gruppboendet. Tidigare 
av äldrenämnden beslutade övergångsregler kommer att gälla för de personer som 
bor på af Klint.  
 
Hyresintäkterna på af Klint kommer under 2005 att öka med 506 tkr, om 
föreslagen hyressättning beslutas. Hyresnivån har under 2004 varit oförändrad. 
Äldreförvaltningens hyreskostnad ökar med 1 304 tkr. De nya hyrorna täcker 
därmed inte förvaltningens ökade hyreskostnader. Den differens om 798 tkr som 
uppstår täcks av de medel som avsatts för planerade förändringar i om- och 
utbyggnadsprogrammet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslag till hyror enl upprättat dokument fr o m 2005-03-01, 
 
att vid nyinflyttning tillämpa  föreslagna hyror omgående, samt 
 
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att genomföra övergång till de principer för 
uthyrning av äldreboende som tillämpas i äldrenämndens äldreboenden i övrigt 
och därvid följa tidigare, 030924, formulerade övergångsprinciper. 

 forts. 
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§ 77 (forts) 
Förslag till hyressättning af Klint 
 
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på förvaltningens förslag, samt att hemställa hos 
kommunfullmäktige att hyrestaket, kopplingen till BTP, om 4 500 kronor i 
särskilt boende återinförs. 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jan-Åke Nordins 
avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.  
 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder förvaltningens förslag röstar JA. Den som biträder Jan-Åke Nordins 
avslagsyrkande röstar NEJ. 
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 9 JA-röster, 6 NEJ-röster.  
JA röstade Mats Crambé, Siv Brorsson, Siv Holmberg, Ingegerd Qvist, Bengt 
Lindskog, Inge Elmström, Christer Göstasson, Annelie Svensson, Peter 
Johansson.  
NEJ röstade Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela Abramsson, 
Lennart Johannisson, Jan-Åke Nordin. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande mot avslags-
yrkande av detsamma och finner att äldrenämnden beslutat avslå detsamma.  
 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande röstar JA. Den som biträder avslags-
yrkande av detsamma röstar NEJ. 
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster, 9 NEJ-röster.  
JA röstade Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela Abramsson, 
Lennart Johannisson, Jan-Åke Nordin.  
NEJ röstade Mats Crambé, Siv Brorsson, Siv Holmberg, Ingegerd Qvist, Bengt 
Lindskog, Inge Elmström, Christer Göstasson, Annelie Svensson, Peter 
Johansson. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 

 
att godkänna förslag till hyror enl upprättat dokument fr o m 2005-03-01, 
 
att vid nyinflyttning tillämpa  föreslagna hyror omgående, samt 
 
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att genomföra övergång till de principer för 
uthyrning av äldreboende som tillämpas i äldrenämndens äldreboenden i övrigt 
och därvid följa tidigare, 030924, formulerade övergångsprinciper. 

 
Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela Abramsson, Lennart 
Johannisson, Jan-Åke Nordin reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
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Diariet  Dnr 2004.0193.214 
Samhällsb förv 

 
 
 
 
§ 78 
Förslag till yttrande över detaljplan för kv Sjöbladh på Trossö 
 
Detaljplaneförslag för kv Sjöbladh på Trossö är utställt för granskning. 
Planområdet omfattar hela kvarteret mellan Bredgatan, Guldsmedsgränd, 
Ronnebygatan och Ö Köpmansgatan. 
 
Äldrenämndens AU lämnade yttrande i samrådsskedet varvid främst betonades 
vikten av god tillgänglighet till/från och i de bostäder som produceras. I samråds-
redogörelsen skriver miljö- och byggnadsnämnden att detaljplanen ger möjlighet 
till förändringar avseende förbättrad tillgänglighet, men framtvingar inte sådana 
åtgärder. Vilka åtgärder som är lämpliga för att öka tillgängligheten bestäms i 
samband med bygglov och bygganmälan. 
 
Utvecklingen är att allt fler bor kvar i sina ordinarie bostäder även då de blir äldre 
och olika former av funktionsnedsättningar tillkommer. Tillgängligheten till och i 
det ordinarie bostadsbeståndet är därmed allt mer viktigt för att människor ska 
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med utgångspunkt från sin bostad. 
Antalet lägenheter i s k särskilt boende planeras inte att öka utan snarare att 
minska något under de närmaste åren. 
 
Den befintliga bebyggelsen på Trossö är till stor del äldre och har begränsningar 
vad gäller tillgänglighet. Exempel på problem är att hiss saknas eller inte når 
markplanet. Dessa svårigheter innebär kostsamma bostadsanpassningsåtgärder, 
ökade behov av/insatser från hemtjänst och färdtjänst och framförallt kraftiga 
begränsningar i den enskildes liv. 
 
Äldreförvaltningen anser det mycket viktigt att nya bostäder byggs med god 
tillgänglighet och att ambitionen är att även uppnå en god tillgänglighet i samband 
med ombyggnader till/av bostäder. Problemen som upplevs med delar av det 
befintliga bostadsbeståndet bör inte upprepas när nya bostäder byggs. Programmet 
Basanpassning av lägenheter och kommunala lokaler har antagits av kommun-
fullmäktige 2003-01-30. De riktlinjer som anges är fastställda som kommunens 
önskemål även gentemot privata byggherrar. En rekommendation är att flerbo-
stadshus i två eller flera våningar förses med hiss eller annan lösning. 
 
Äldreförvaltningen ser det som önskvärt att betydelsen av god tillgänglighet tas 
upp tidigt och med tydlighet i bl a plansammanhang. En huvudinriktning bör 
enligt äldreförvaltningen vara att nya bostäder som byggs ska vara tillgängliga för 
bl a rörelsehindrade om det inte finns speciella skäl emot detta. 
  forts
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§ 78 (forts) 
Förslag till yttrande över detaljplan för kv Sjöbladh på Trossö 
 
Äldreförvaltningen ser det som önskvärt att kvarteret Sjöbladh planeras och byggs 
så att den nytillkomna bebyggelsen görs tillgänglig och att även bostäder i de 
befintliga byggnaderna i största möjliga utsträckning görs tillgängliga. Områdets 
centrala men relativt lugna läge kan innebära att många äldre personer är 
intresserade av att bosätta sig där. 
 
Äldrenämndens AU vill understryka vikten av att man använder sig av möjlig-
heterna att ta tillvara alla möjligheter att kräva god tillgänglighet. 
 
Äldrenämndens AU beslutar 
 
att avge yttrande över detaljplan för kvarteret Sjöbladh i enlighet med synpunkt-
erna i upprättat yttrande, samt 
 
att man använder sig av möjligheterna att ta tillvara alla möjligheter att kräva god 
tillgänglighet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Kled 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 79 
Förslag till yttrande över förslag till personalpolitiskt program 
 
Kommunledningsförvaltningen har skickat förslag till personalpolitiskt program 
på remissrunda till samtliga nämnder och fackliga organisationer inom Karlskrona 
kommun, samt bolagen som omfattas av den gemensamma personalpolitiken. 
Svar förväntas senast 30/9 2004. 
 
Personalchef Susanne Nordin informerar att i det nya programmet föreslår 
Kommunledningen att ändra inriktningen från ett måldokument till ett visions-
dokument med klart och tydligt formulerade värderingar som skall vägleda 
samtliga anställda och handläggare inom Karlskrona kommun. Därtill anges att 
det klart och tydligt skall framgå vad kommunen som arbetsgivare vill och står 
för. 
 
Denna inriktning anser förvaltningen är mycket bra. De frågeställningar som 
baseras på värderingar, normer, etik och moral samt vad som uppfattas som 
kvalitativ vård och omsorg är i dag oerhört väsentliga för organisationen. Ett 
personalpolitiskt dokument byggt som ett värderingsdokument stödjer därmed 
denna utveckling och är en god handledning i fortsatt utvecklingsarbete. Därtill 
kan ett visionsdokument ha större förutsättningar att verka över en längre tid än 
vad ett måldokument har. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett förslag till remissyttrande i sex punkter. 
 
Efter återremiss av arbetsutskottet har ärendet kompletterats på en del punkter. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat remissyttrande. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 

§ 80 
Förslag till alternativ användning av lokaler – Gläntan, Kungshöjden 
 
I samband med beslut i äldrenämnden om balanseringsåtgärder fick förvaltningen 
i uppdrag att ta fram alternativ användning av lokalerna när korttidsboendet flyttas 
till Glimten. 

 
På Kungshöjdens gruppboende bor 50 äldre personer uppdelade i 10-enheter med 
ett gemensamhetsutrymme/enhet. 
 
Gemensamhetsutrymmena på enheterna är begränsade och måltider och övrig 
plats för samvaro är i samma utrymme. Äldreboendet Kungshöjden saknar i övrigt 
något större utrymme för att de boende skall kunna få aktivering, rehabilitering, 
stimulering i annan miljö än i våningens gemensamhetsutrymme. 
 
Inom boendet har man ingen möjlighet vid t ex högtider att samlas för gemensamt 
firande. Områdeschef och personal bedömer det som en stor kvalitetshöjning för 
verksamheten på Kungshöjden om ett större utrymme tillskapas för gemensamma 
aktiviteter för de boende. 
 
I framtaget förslag till förändring av Gläntans lokaler tillskapas ett större 
aktivitetsrum för de boende på Kungshöjden. Lokalerna medger också att 
hemtjänstgruppen som arbetar i Kungsmarksområdet kan få en bra grupplokal. 
 
Områdeschefen för hemtjänstgruppen Kungsmarken, Marieberg, Annebo har idag 
sitt kontor på servicehuset Fregatten. För en bättre tillgänglighet för områdes-
chefen planeras att hon flyttar sitt kontor till Gläntan och kan då öka tillgäng-
ligheten för vårdtagare och personal i sitt geografiska område. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna föreslagen alternativ användning av lokalen vid Gläntan, 
Kungshöjden, inklusive överflyttning av hemtjänst och områdeschef. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2004.0136.739 
SPRF 
KPR:s AU 
Utredare 
 

 
 
 
 

§ 81 
Förslag till svar på skrivelse från Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) 
avd 41 Mastkranen, samt KPR:s AU angående framtidens äldreboende m m 

 
Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) avd 41 Mastkranen, samt Kommunala 
Pensionärsrådets (KPR:s) AU har skrivit till äldrenämnden om framtidens äldre-
boende, samt om förebyggande hälsovård. 
 
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till svar vad avser frågan om framtidens 
äldreboende och tillgängligheten till bostäder. 

 
Frågan om förebyggande hälsovård behöver beredas mer ingående. Äldreförvalt-
ningen önskar få återkomma med förslag till svar i denna del till äldrenämndens 
sammanträde i november månad. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att avge svar till SPRF avd 41 Mastkranen och KPR:s AU vad avser frågan om 
framtidens äldreboende, i enlighet med äldreförvaltningens förslag, samt 
 
att uppdra till äldreförvaltningen att återkomma till äldrenämndens sammanträde 
2004-11-23 vad avser frågan om förebyggande hälsovård. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 

§ 82 
Förslag till sammanträdestider för äldrenämnden år 2005 
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden 
år 2005. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2005. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 83 
Antal sökande till särskilt boende augusti 2004, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i augusti 2004 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
augusti 51 personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 9 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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Diariet    Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 84 
Kvalitetssäkring av läkarinsatser i särskilt boende 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar utifrån 
avtal gällande läkarmedverkan i särskilda boenden, som är skrivet mellan 
Karlskrona kommun och Primärvården i Karlskrona, om hur kvalitetsindikatorer 
och mätetal inför kommande årliga revideringar av avtalet tagits fram.  
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 85 
Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården i Karlskrona våren 
2004. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar att 
patientansvariga sjuksköterskor (PAS) under v 17 år 2004 besvarade en enkät om 
den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Undersökningen var en del i 
MAS-tillsynen. 
 
Våren år 2002 och år 2003 har också de patientansvariga sjuksköterskorna 
besvarat en enkät. I årets enkät ingår inte trycksår, bensår och diabetessår, 
eftersom dr Rut Öien haft enkäter inom dessa områden i länet under vintern och 
våren. I redovisningen kommer uppgifter från dessa undersökningar att 
presenteras. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare har fått en ingående skriftlig redovisning av 
resultatet av enkätundersökningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 86 
Information om Projekt hälsofrämjande 
 
Projektledare Mia Eriksdotter informerar om pågående Projekt hälsofrämjande 
inom äldreförvaltningen. 
 
Uppdraget är att arbeta med orsaker och åtgärder för att långsiktigt minska 
ohälsotalet, samt att genom hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen förebygga att 
ohälsa uppstår. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 87 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2004-09-15 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2004. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 88 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 115 Svar på motion om rätt till hemtjänst för alla 80+. 
  
Länsrätten i Blekinge län 
Underrättelse 2004-09-09 Mål nr 851-04. 
Brev från anhörig i rubr mål. 
   
Länsstyrelsen Blekinge län 
Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och funktionshindrade i 
Blekinge län 2004. 
    
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2004-09-07. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2004-08-17. 
 
___________________ 
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§ 89 
Frågor 
 
Dövtolk 
Ingela Abramsson (c) efterhör om äldreförvaltningen har personal som kan 
dövtolka. 
 
Svar kommer att lämnas vid näst sammanträde. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 oktober 2004 
 
§   90 Information om Förtroendenämnden 
 
§   91 Delårsbokslut och budgetuppföljning 040930 
 
§   92 Förslag till hyror vid äldreboendena Nya Adlersten och Skogsgläntan, Holmsjö 
 
§   93 Investeringstillstånd för inventarier på det nya särskilda boendet Skogsgläntan i Holmsjö   
 
§   94 Namnförslag Nya Adlersten 
 
§   95 Förslag om fixarservice till äldre och funktionshindrade 
 
§   96 Förslag till yttrande över motion angående prao i äldreomsorgen 
 
§   97 Antal sökande till särskilt boende september 2004, samt fördelade resurser 
 
§   98 Antagande av anbud för städ och tvätt hos hjälptagare 
 
§   99 Delegeringsbeslut 
 
§ 100 MEDDELANDEN  
 
§ 101 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 27 oktober 2004, kl 14.00-16.35 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ingegerd Qvist (s)   
 Mikael Lejdeby (fp) kl 14.00-16.00 §§ 90-94 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Lennart Johannisson (m) tjg ers kl 14.00-16.35 
  Lena Hjorth (fp) tjg ers kl 14.00-16.35  
  Kenneth Mattsson (fp) tjg ers kl 16.00-16.35 §§ 95-101 
Övriga närvarande ersättare Inge Elmström (s)  
   Christer Göstasson (s)  
   Karl-Erik Olsson, (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s)  
   Ann-Marie Branje (m)  
   Kenneth Mattsson (fp) kl 14.00-16.00 
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Weste Brynestam (c) 
   Sylva Lilja (v)  
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson  
   medicinskt ansvarig sjuksköterska  Inger Andersson 
   ekonom  Anette Lirsjö 
   planerings- o utredningssekreterare Magnus Gruvberger  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Evy Andreasson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 90-101 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Evy Andreasson 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      november 2004,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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     Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 90 
Information om Förtroendenämnden 
 
Förtroendenämnden Blekinge tillsammans med handläggare vid kansliet deltog 
vid dagens sammanträde och informerade om förtroendenämndens verksamhet. 
 
Medicinskt ansvarig sjusköterska Inger Andersson informerade om äldrenämnd-
ens verksamhet. 
 
Båda nämnderna var överens om vikten av att någon gång träffas för att 
informeras om varandras verksamheter. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
 

 
 
 



  27 oktober 2004 4 

Diariet   Dnr 2004.0147.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 

§ 91 
Delårsbokslut och budgetuppföljning 040930  
 
Äldrenämndens resultat efter nio månader visar – 0,8 mkr. Prognosen för helåret 
revideras inte inför detta delårsbokslut. Verksamheten beräknas därmed uppvisa 
ett underskott med ca – 2,0 mkr för år 2004, under förutsättning att samtliga 
planerade aktiviteter i åtgärdsprogrammet infrias såsom äldreförvaltningen 
prognostiserat.  

 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan ± 0 
mkr och – 5 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Personalchef Susanne Nordin och ekonom Anette Lirsjö informerar äldre-
nämndens ledamöter om den analys som gjorts av hemtjänsttimmar och 
sjuklönekostnader. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
§ 92 
Förslag till hyror vid äldreboendena Nya Adlersten och Skogsgläntan, 
Holmsjö 
 
Inflyttning till Skogsgläntan, Holmsjö sker under december 2004. Hyran måste 
därför fastställas. 
 
Hyran föreslås läggas på samma nivå som övriga gruppbostäder med ca 35 m2 och 
tillgång till gemensamma ytor. Hyran blir därför i 2004-års nivå 4 673 kronor/ 
månad. 

 
Hyran för gruppbostäderna i nya äldreboendet i kv Adlersten, som blir färdiga för 
inflyttning under februari/mars 2005, föreslås av samma skäl som ovan fastställas 
till 4 673 kronor/månad i 2004-års nivå. Viss uppräkning kommer sannolikt 2005. 
 
Distriktschef Eva Herbertsson informerar dessutom om förslag till principer för 
uthyrning av 6 fullvärdiga tvårumslägenheter, som ligger i planet ovanför grupp-
boendeenheten, inom nya äldreboendet i kv Adlersten. 
 
Ordföranden anser ärendet berett beträffande hyressättningen för tvårums-
lägenheterna i kv Adlersten. 

 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 

 
att fastställa följande hyror i 2004-års prisläge 
 gruppboenden Skogsgläntan Homsjö 4 673 kronor/månad
 gruppboenden i Nya Adlersten 4 673 kronor/månad, samt 
 
att anse ärendet berett beträffande hyressättningen för tvårumslägenheterna i kv 
Adlersten. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fastställa föreslagna principer för 6 tvårumslägenheter inom kv Adlersten, 
samt 
 
att fastställa att hyrorna för 6 tvårumslägenheter följer hyresnivån i övriga 
lägenheter i fastigheten med tillkommande kostnader för el. 
 
Jan-Åke Nordin, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela Abramsson, Lennart 
Johannisson och Lena Hjorth deltar ej i beslutet om hyror, då Allians för 
Karlskrona vid tidigare tillfälle lämnat förslag om att hyrestaket om 4 500 kronor i 
särskilt boende återinförs.  Bilaga 6 
  forts. 
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§ 92 (forts) 
Förslag till hyror vid äldreboendena Nya Adlersten och Skogsgläntan, 
Holmsjö 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att fastställa följande hyror i 2004-års prisläge 
 gruppboenden Skogsgläntan Homsjö 4 673 kronor/månad
 gruppboenden i Nya Adlersten 4 673 kronor/månad,  
 
att fastställa föreslagna principer för 6 tvårumslägenheter inom kv Adlersten, 
samt 
 
att fastställa att hyrorna för 6 tvårumslägenheter följer hyresnivån i övriga 
lägenheter i fastigheten med tillkommande kostnader för el. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ks 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 

§ 93 
Investeringstillstånd för inventarier på det nya särskilda boendet 
Skogsgläntan i Holmsjö 

 
Vid investeringar överstigande 500 000 kronor, erfordras investeringstillstånd från 
kommunstyrelsen. Äldrenämnden föreslås begära investeringstillstånd för nedan-
stående investering. 
 
Under planperioden 2004-2006 tillkommer ett nytt äldreboende i Holmsjö. 
Inriktningen är 20 platser på gruppboende som ersätter nuvarande sjukhemmet i 
Fur. Inflyttning beräknas ske i mitten av december 2004. 
 
Investeringsmedel finns avsatta i total beslutad investeringsram för äldrenämnden. 
Beslut togs i samband med budget 2004. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att investeringstillstånd meddelas inom ramen 800 000 kronor för det nya 
äldreboendet Skogsgläntan i Holmsjö. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 

§ 94 
Namnförslag Nya Adlersten 

 
Områdeschef Karin Andersson har tagit fram förslag till namn på det nya 
äldreboendet i kv Adlersten. 
 
Äldreförvaltningen föreslår att namnet blir VITUS ELENAS ÄLDREBOENDE, 
då Vitus Anderssons hustru hette Elena.  
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att nya äldreboendet i kv Adlersten benämns VITUS ELENAS 
ÄLDREBOENDE. 
 
Evy Andreasson yrkar att namnet blir ÄLDREBOENDET VITUS ELENA . 
 
Jan-Åke Nordin yrkar att namnet blir VITUS ÄLDREBOENDE. 
 
Peter Johansson och Annelie Svensson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ingela Abramsson yrkar bifall till Jan-Åke Nordins förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Jan-Åke Nordins 
yrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Evy Andreassons 
yrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 

 
att nya äldreboendet i kv Adlersten benämns VITUS ELENAS 
ÄLDREBOENDE. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
Arb markn enheten  

 
 
 
 
 
 

§ 95 
Förslag om fixarservice till äldre och funktionshindrade 
 
Våren 2004 initierades arbete med kommunens säkerhetsplan. Därvid togs även 
fallolyckorna med äldre upp ur förebyggande synpunkt. Därefter har 
möjligheterna till åtgärder konkretiserats. 
 
En viktig åtgärd är att hjälpa äldre med praktiska saker i bostaden för att 
förebygga fallolyckor exempelvis lampbyten, sätta upp gardiner, byta trösklar, 
fixa till sladdar man kan snubbla på, sätta upp handtag i badrum. 

 
Höganäs kommun som har sådan service har blivit mycket uppmärksammad.  
 
Kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet är beredd att på prov inrätta 
sådan service i samarbete med äldreförvaltningen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår att målgruppen är personer 80 år och äldre, samt 
hemtjänsttagare och funktionshindrade under 80 år. 
 
Arbetsmarknadsenheten bemannar och leder fixarservicen. Äldrenämnden bidrar 
ekonomiskt med omkostnaderna för tjänstebil ca 50 0000 kr. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna föreslagen utformning av fixarservice till äldre och funktions-
hindrade på prov under 2004 och 2005, 
 
att anslå medel ca 50 000 kr under 2004/2005 för bilkostnader m m att inarbetas i 
internbudget, samt 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att i samarbete med kommunledningsförvalt-
ningen utvärdera verksamheten innan beslut om eventuell fortsättning efter 2005. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2004.0250.029 
Kf 
Ledn gr § 96 
Utredare Förslag till yttrande över motion angående prao i äldreomsorgen 

 
Centerpartiet har till kommunfullmäktige ställt motion angående prao i 
äldreomsorgen. 
 
I motionen framförs farhågor för att det sjunkande antalet ungdomar som söker till 
omvårdnadsprogrammet kan ge konsekvenser för framtiden. Motionären menar 
att vi måste agera för att få fler ungdomar att arbeta inom äldreomsorgen. 
Motionären föreslår att alla elever i årskurs åtta ska erbjudas att under en dag få 
följa verksamheten på ett äldreboende eller i hemtjänsten. På så sätt kommer fler 
ungdomar i kontakt med äldreomsorgen och kan därigenom upptäcka att det är 
givande och berikande att arbeta med gamla människor. Deltagandet kan vara 
frivilligt och ge insikt om och inblick i arbetet med gamla. 
 
Motionären föreslår att äldreförvaltningen tillsammans med barn- och ungdoms-
förvaltningen prövar möjligheten till endagarspraktik för årskurs åtta. 
 
Äldrenämnden instämmer i motionens intentioner och är positiv till inslag som 
skapar en yrkesförberedande nyfikenhet hos ungdomar. 
Äldrenämnden föreslår att metoden att besöka verksamheten under en dag prövas 
ytterligare. Nämnden har i uppgift att säkerställa att lagstiftarens krav på 
introduktion, handledning och vägledning (enl arbetsmiljölag och sekretesslag) 
tillgodoses samtidigt som vårdtagarens integritet skyddas (enl socialtjänstlagen). 
Därför bör introduktion, handledning och vägledning ingå i en ungdoms inskol-
ning i verksamheten. En inblick som skall leda till en framtida utbildnings- och 
yrkesval bör troligtvis grundas på en aktivitet som något mer än en skoldag ger. 
Förvaltningen föreslår därför en yrkesförberedande praktik där en längre period 
för introduktion och handledning ingår. Planeringen bör ske inom ramen för 
läroplanen och utifrån skäliga ekonomiska ramar. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att tillstyrka intentionen i motionen, samt 
 
att kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsförvaltningen i samarbete med 
äldreförvaltningen i uppdrag att utreda realistiska förutsättningar inom gällande 
läroplan och utifrån skäliga ekonomiska ramar för en frivillig yrkesförberedande 
praktik för ungdomar inom årskurs åtta. 

 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 97 
Antal sökande till särskilt boende september 2004, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i september 2004 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
september 60 personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 12 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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   Dnr 
 
 
 
 
 

 
 
 
§ 98 
Antagande av anbud för städ och tvätt hos hjälptagare 
 
Planerings- och utredningssekreterare Magnus Gruvberger informerar om 
pågående upphandling av städ och tvätt hos hjälptagare. Ärendet är fortfarande 
sekretessbelagt. 

 
Diskuteras för och nackdelar hos de inkomna anbuden. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet, samt 
 
att delegera åt förvaltningschefen att teckna avtal. 
 
___________________ 
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§ 99 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2004-10-13. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret september 2004.  
c) klagomåls- och avgiftsärende.  
d) yttrande över detaljplan för del av Pollux 32 på Västerudd, Karlskrona.  
e) beslut om intagningsstopp vid äldreboendet Östergården.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 100 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 109 Förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner för anskaffande och  
 användande av tjänstebil och bensinkort. 
§ 127 Svar på motion om möjlighet för äldre och handikappade att åtnjuta 
  rehabilitering eller olika former av äldreboende i varmt och soligt  
 klimat. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län. 
  
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-09-27 Mål nr 265-04. 
Dom 2004-09-27 Mål nr 747-04. 
   
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Tillsyn enligt Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-vårdens 
område och 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av Fågelmara och Möllebackens 
hemtjänstområden, Karlskrona kommun. 
 
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 204:70 Biobankslagen – Lag som i vissa situationer gäller vid provtagning 
inom hälso- och sjukvården. 
Cirkulär 2004:71 Budgetpropositionen för år 2005. 
Cirkulär 2004:76 Aktuellt om äldreomsorgen år 2004. 
    
Protokoll 
Förtroendenämnden 2004-09-23. 
Kommunala pensionärsrådet 2004-09-06. 
Kommunala pensionärsrådet AU Minnesanteckningar 2004-09-17. 
 
___________________ 
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§ 101 
Frågor 
 
Tidningsskriverier om viktminskning 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör bakgrunden till tidningsskriverierna om Lex 
Sarahärendet. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om ärendet. 
 
Dövtolk 
Ingela Abramsson (c) frågade vid sammanträdet 2004-09-29 om äldreförvalt-
ningen har personal som kan dövtolka. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om vilka resurser som finns inom 
förvaltningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 23 november 2004 
 
§ 102 Delårsbokslut och budgetuppföljning per den 31 oktober 2004 
 
§ 103 Förslag till revidering av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa 
 
§ 104 Förslag till handläggning vid svår demenssjukdom samt kriterier och rutiner för 

handläggning för dagverksamhet och avlastning vid Oasen 
 
§ 105  Slutrapport uppdrag önskad sysselsättningsgrad 
 
§ 106 Rapport ang lämnad konsekvensbeskrivning från äldreförvaltningen till arbetsgruppen 

psykogeriatrik i BEHOV 2010 
 
§ 107 Antal sökande till särskilt boende oktober 2004, samt fördelade resurser 
 
§ 108 Delegeringsbeslut 
 
§ 109 MEDDELANDEN 
 
§ 110 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 tisdagen den 23 november 2004, kl 14.00-15.30 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Ingegerd Qvist (s) 
  Gunhild Arvö (fp)   
 Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00-15.30 
  Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00-15.30 
   Ann-Marie Branje (m) tjg ers kl 14.00-15.30 
   Weste Brynestam (c) tjg ers kl 14.00-15.30 
 
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson, (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Johnas Mård (s)  
   Kenneth Mattsson (fp)  
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Sylva Lilja (v) kl 14.00-15.20  
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson  
   medicinskt ansvarig sjuksköterska  Inger Andersson 
   ekonom  Anette Lirsjö 
   personalchef Susanne Nordin 
   personalsekreterare Henrik Sundihn 
   IT-samordnare Inga-Lill Håkansson  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Mikael Lejdeby 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 102-110 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Mikael Lejdeby 

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      december 2004,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet    Dnr 2004.0147.042 
Kf 
Ledn gr 
Uredare 
 
 
 
 
 

§ 102 
Delårsbokslut och budgetuppföljning per den 31 oktober 2004 
 
Äldrenämndens resultat efter tio månader visar – 0,7 mkr. Prognosen för helåret 
revideras inte inför detta delårsbokslut. Verksamheten beräknas därmed uppvisa 
ett underskott med ca – 2,0 mkr för år 2004, under förutsättning att samtliga 
planerade aktiviteter i åtgärdsprogrammet infrias såsom äldreförvaltningen 
prognostiserat.  
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan ± 0 
mkr och – 5 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
För att ytterligare sänka kostnaderna för betalningsansvaret kommer två tomma 
rum vid Mogården att tillfälligt nyttjas till korttidsplatser. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
Handikappnämnden 

 
 
 

§ 103 
Förslag till revidering av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa 
 
Kommunfullmäktige har delegerat till äldrenämnden 2003-08-28 § 115 att vid 
behov göra tekniska revideringar av tillämpningsanvisningarna till omsorgstaxan. 
 
En översyn har gjorts av förvaltningen varvid gjorts förtydliganden och skrivits in 
information om att förvaltningen kan medverka vid ansökan om BTP. Vidare har 
uppdatering med hänsyn till nya taxebelopp i enlighet med budget 2005 gjorts. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna föreslagna revideringar av tillämpningsanvisningarna till omsorgs-
taxan gällande fr o m 2005-01-01, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen göra erforderlig teknisk komplettering när beslut om 
nytt basbelopp föreligger. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar att måltidsavgifterna vid korttidsvård och vid dagverksam-
het skall bibehållas på nuvarande nivå, samt att övriga höjningar gäller under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om desamma. 
 
Ordförande Peter Johansson yrkar avslag på yrkandet om bibehållen avgiftsnivå 
vad gäller korttidsvård och dagverksamhet, samt bifall till förtydligandet 
angående övriga höjningar. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins yrkande om måltidsavgifter 
mot avslag av detsamma och finner att äldrenämnden beslutat avslå detsamma. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna föreslagna revideringar av tillämpningsanvisningarna till omsorgs-
taxan gällande fr o m 2005-01-01,  
 
att uppdra åt förvaltningen göra erforderlig teknisk komplettering när beslut om 
nytt basbelopp föreligger, samt 
 
att övriga höjningar gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
om desamma. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 104 
Förslag till handläggning vid svår demenssjukdom samt kriterier och rutiner 
för handläggning för dagverksamhet och avlastning vid Oasen 
 
Ett förslag till handläggning vid svår demenssjukdom har utarbetats då det i 
dagsläget är svårt att bedöma behovet av ett bestämt antal platser i ett boende. I 
förslaget ingår kontinuerlig uppföljning samt årlig redovisning. 
 
Kriterier och rutiner för handläggning för dagverksamhet och avlastning vid 
Oasen har utarbetats. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna handläggning vid svår demenssjukdom, samt 
 
att godkänna framtagna kriterier och rutiner för handläggning för dagverksamhet 
och avlastning  vid Oasen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 

§ 105 
Slutrapport uppdrag önskad sysselsättningsgrad 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2001-08-30 att genomföra önskad sysselsätt-
ningsgrad och flexibla arbetstider inom samtliga förvaltningar i Karlskrona 
kommun. Sex delmål angavs. 
 
Personalchef Susanne Nordin informerar om vilka åtgärder som vidtagit i 
förvaltningen och vilka resultat som uppnåtts. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 

§ 106 
Rapport ang lämnad konsekvensbeskrivning från äldreförvaltningen till 
arbetsgruppen psyko-geriatrik i BEHOV 2010 
 
Utifrån framtagen statistik och andra inhämtade uppgifter kan följande 
konsekvenser beskrivas: 
 
• Äldreförvaltningen måste snarast se över sin egen organisation för att bättre 

kunna ta hand om de demenssjuka. 
 
• Distriktsläkarna måste mer sköta patienterna på egen hand enligt 

demensprogrammet. 
 
• Kommunen kan ta hand om den enskilde längre men när ökade behov uppstår 

får förvaltningen möta med extra resurser. 
 
• Behov av en ökad konsultverksamhet från psykogeriatriska kliniken 

tillsammans med demenssjuksköterska och patientansvarig sjuksköterska. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 107 
Antal sökande till särskilt boende oktober 2004, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i oktober 2004 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
oktober 47 personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 13 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 108 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2004-10-27 och 2004-11-10. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober 2004.  
c) ansökan om bistånd jml 4 kap 1 §, 3 kap 6 § Socialtjänstlagen i form av  
    ledsagarservice ca 30 tim/månad. 
d) yttrande över detaljplan för Wattrang 19, Trossö. 
e) yttrande över detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl.   
f) förslag till antagande av anbud avseende upphandling av städning samt  
    tvätt – klädvård inom hemtjänsten.  
g) yttrande angående förslag till handlingsprogram för förebyggande  
    åtgärder enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
h) tjänsteanteckning detaljplan för kv Sjöbladh på Trossö. 
i) inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket. 
j) inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket. 
k) yttrande över ändring av detaljplan (byggnadsplan) för Fredriksdalsområdet i  
 Nättraby.  
  
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 109 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 135 Förslag till policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier. 
§ 144 Balansförteckning den 1 september 2004 över motioner och medborgar- 
          förslag som inte är besvarade. 
 
Äldreförvaltningen 
PM gällande för trygghetslarm brandvarnare i ordinärt boende. 
  
Länsrätten i Blekinge län 
Beslut 2004-10-04 Mål nr 851-04 E. 
Dom 2004-10-28 Mål nr 982-04. 
   
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2004:81 Dosexpedition av läkemedel via Apoteket AB. 
Cirkulär 2004:84 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/-stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2005. 
Cirkulär 2004:88 Sammanställning av enkäter om Äldreomsorgens styrning och 
Äldreomsorg till nationella minoriteter och personer med utländsk bakgrund. 
    
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2004-10-14. 
Förtroendenämnden 2004-10-27. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2004-09-20. 
   
___________________ 
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§ 110 
Frågor 
 
Tidningsskriverier om Hjulhammar 
Bengt Lindskog (v) efterhör bakgrunden till tidningsskriverierna om Lex 
Sarahärendet. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om ärendet. 
 
Fixarservice 
Gunhild Arvö (fp) informerar om en tacksam person som fått hjälp av 
fixarservice. 
 
Arbetskläder 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör hur ärendet med skattemyndigheten har gått 
beträffande skatt på arbetskläder. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att det är 
kommunledningsförvaltningen som sköter handläggningen med 
skattemyndigheten.  
 
Fur 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om hur avflytningen från Furgården 
fortgår. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 15 december 2004 
 
§ 111 Utdelning av kvalitetspris 2004 
 
§ 112 Delårsbokslut och budgetuppföljning per den 30 november 2004 
 
§ 113 Förslag till internbudget för 2005 
 
§ 114 Förslag till jämställdhetsplan 
 
§ 115 Svar på skrivelse angående förebyggande hälsovård 
 
§ 116 Delrapport ang fortsatt uppdrag att genomföra ombyggnation till korttidsboende av äldre 

delarna Servicehuset Pantern 
 
§ 117 Förslag om förlängning av avtal med Träffpunkt Strandgården 
 
§ 118 Antal sökande till särskilt boende november 2004, samt fördelade resurser 
 
§ 119 Transport av avliden från särskilt boende 
 
§ 120 Delegeringsbeslut 
 
§ 121 MEDDELANDEN 
 
§ 122 Frågor 
 
§ 123 Avslutning 
 
___________________ 
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Plats och tid Skogsgläntan, Holmsjö 
 tisdagen den 15 december 2004, kl 14.00-15.15 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Ingegerd Qvist (s) 
  Gunhild Arvö (fp)   
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00-15.15 
  Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00-15.15 
   Lennart Johannisson (m) tjg ers kl 14.00-15.15 
   Lena Hjorth (fp) tjg ers kl 14.00-15.15 
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson, (s) 
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s) 
   Johnas Mård (s)  
   Ann-Marie Branje (m) 
   Kenneth Mattsson (fp)  
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Weste Brynestam (c) 
   Sylva Lilja (v)  
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson  
   medicinskt ansvarig sjuksköterska  Inger Andersson 
   distriktschef Laila Pettersson 
   distriktschef Ann-Charlotte Nedfors 
   ekonom  Anette Lirsjö 
   personalchef Susanne Nordin 
   myndighetschef Carina Thörnqvist  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Ingela Abramsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 111-123 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Ingela Abramsson 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      december 2004,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 



  15 december 2004 3 

Diariet    Dnr 2004.0358.029 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 111 

Utdelning av kvalitetspris 2004 
 
I år hade 22 lag skickat in sina bidrag till kvalitetspriset. Juryn hade det 
besvärligare än vanligt att välja ut tre bidrag.  
 
1:a pris 10 000 kronor går till Fågelmara hemtjänst 
Visar på ett utmärkt sätt hur man metodiskt och ansvarsfullt utvecklar god kvalitet 
i vardagen i omsorgen av sina äldre. 
 
2:a pris 3 000 kronor går till Hammarbygårdens dagcentral 
Har genom medvetet kvalitetstänkande blivit en mötesplats för träning, trivsamma 
aktiviteter och gemenskap. Ett viktigt inslag är samverkan med anhöriga och 
föreningar. 
 
3:e pris 2 000 kronor går Terapin vid Fridlevstads servicecenter 
Visar på hur livsglädje skapas som en mycket viktig kvalitet i vardagen för de 
äldre. 
 
Hedersomnämnande och 1 000 kronor går till  
Möllebergs äldreboende och Resursteam Trossö/Mellanstaden 
 
Övriga deltagande lag kommer att få vars en julgrupp. 

 
Representanter från de tre vinnande lagen närvarar vid prisutdelningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 2004.0147.042 
Kf 
Ledn gr 
Uredare 
 
 
 
 
 

§ 112 
Delårsbokslut och budgetuppföljning per den 30 november 2004 
 
Äldrenämndens resultat efter elva månader visar – 1,6 mkr, vilket är 1 mkr sämre 
än förra månaden. Efter diskussion med kommunledningsförvaltningen kommer 
förvaltningen inte att få så mycket ersättning för facklig tid, som tidigare antagits. 
Denna försämring gör drygt 300 tkr på resultatet i november. Förutom detta är det 
ca 900 tkr mer ankomstregistrerade fakturor än normalt, varav ca 400 tkr består av 
fakturor avseende betalningsansvar. 
 
Förvaltningen reviderar dock inte prognosen för helåret, varvid verksamheten 
fortfarande beräknar uppvisa ett underskott med ca – 2,0 mkr för år 2004, under 
förutsättning att samtliga planerade aktiviteter i åtgärdsprogrammet infrias såsom 
vi prognostiserat.  
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan ± 0 
mkr och – 5 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
I anslutning till delårsbokslut redovisar myndighetschef Carina Thörnqvist det 
aktuella läget ang betalningsansvar för äldre som är utskrivningsklara på sjuk-
huset. Förvaltningschef Lars Larsson rapporterar om pågående kontakter med 
landstingets ledning och sjukhuset för att förbättra läget. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 

 
§ 113 
Förslag till internbudget för 2005 
 
Varje nämnd skall före årsskiftet ha beslutat om internbudget för kommande år. 
 
2004-11-25 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2005 och plan för 2006-
2007. Äldrenämndens förslag till grundbudget godkändes. Därutöver erhöll 
nämnden tilläggsbudget med 1 mkr som särskild satsning på kompetensutveck-
ling. 
 
Utifrån ovanstående ramar har förslag till internbudget utarbetats. 
 
De reserver för volym- och kvalitetsutveckling, samt säkerhetsmarginal som 
ingår, redovisas under rubriken 780 Äldrenämnden. Dessa medel beslutar 
nämnden om efter framställning från äldreförvaltningen eller på äldrenämndens 
initiativ. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslaget till internbudget för 2005. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Jan-Åke Nordin, Gunhild Arvö, Evy Andreasson, Ingela Abramsson, Lennart 
Johannisson, Lena Hjorth deltar ej i beslutet med hänvisning till tidigare yrkande. 
 
    Bilaga 7 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 114 
Förslag till jämställdhetsplan 
 
Äldreförvaltningen har i samverkan med verksamhetsföreträdare och 
jämställdhetsombud omarbetat förvaltningens jämställdhetsplan. 
 
Ambitionen har varit att uppdatera gällande plan till aktuellt läge. Förvaltningen 
kommer att utarbeta de förändringar som nyligen upprättad revisionsrapport anger 
i samband med den översyn som skall ske under 2005. Detta arbete kommer att 
ske i samverkan med den nyligen upprättade jämställdhetsgruppen. 
 
Nu upprättat förslag har behandlats i samverkansgruppen den 14/12 2005. 
Samverkansgruppen har tillstyrkt förslaget. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna föreslagen jämställdhetsplan för äldreförvaltningen för år 2005. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 



  15 december 2004 7 

Diariet  Dnr 2004.0136.739 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 115 
Svar på skrivelse angående förebyggande hälsovård 
 
Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF) har skrivit till äldrenämnden med 
frågor och synpunkter avseende framtidens äldreomsorg i Karlskrona och där 
förebyggande hälsovård är en av punkterna. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett förslag till svar på skrivelsen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat svar på skrivelse från Sveriges pensionärers riksförbund 
(SPRF). 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2003.0348.735 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
§ 116 
Delrapport ang fortsatt uppdrag att genomföra ombyggnation till 
korttidsboende av äldre delarna Servicehuset Pantern 
 
Äldreförvaltningen har under hösten 2003 och våren 2004 tagit fram förslag till 
alternativ användning av äldre delarna Servicehuset Pantern. Föreslagen 
inriktning är att bygga om enligt framtaget ritningsunderlag till 20 platser för 
korttidsboende. 
 
Enligt nuvarande planering kommer Servicehuset Panterns hyresgäster att flytta 
till nytt äldreboende Vitus Elena 2005-03-20. Därefter är lokalerna tillgängliga så 
att en ombyggnation kan genomföras. 
 
Förslag till hyresavtal har upprättats efter förhandlingar mellan tekniska 
förvaltningen och stiftelsen. 
 
Äldreförvaltningen kommer nu att tillsammans med Stiftelsen Hemmet, Tekniska 
förvaltningen och berörda entreprenörer, enligt tidigare uppdrag av äldrenämnden, 
att fortsätta planera för ombyggnation av Servicehuset Pantern till korttidsboende 
och ordinärt boende för äldre. Mot bakgrund av att planeringen är en ersättning 
för de lokaler där idag Vårdteam Blekinge har sin verksamhet är det naturligt att 
fortsatt planering sker i nära samarbete med Vårdteam Blekinge. 
 
Äldreförvaltningen får återkomma till äldrenämnden och redovisa tidplan och 
slutgiltigt förslag efter att utsedd arbetsgrupp fortsatt planeringen och denna 
planering kan redovisas. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson redovisar att fackliga organisationer vid över-
gripande samverkan påtalat arbetsmiljöfrågornas betydelse vid fortsatt arbete. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att träffa överenskommelse med Stiftelsen 
Hemmet ang förhyrning av äldreboende och ombyggnad av äldre delarna till 
korttidsvård enligt upprättat förslag. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 117 
Förslag om förlängning av avtal med Träffpunkt Strandgården 
 
Äldreförvaltningen hade 2004-11-09 en avstämning med ordföranden och 
kassören i styrelsen för Träffpunkt Strandgården, eftersom nuvarande avtal löper 
ut 2004-12-31. 
 
Träffpunkt Strandgården önskar förlänga avtalet tre år. 
 
Äldreförvaltningen har framfört önskemål om att Strandgårdens aktiviteter till 
viss del även förläggs till dagcentraler och äldreboenden för att bättre nå de allra 
äldsta, samt att utöka informationen till äldre om verksamheten. Detta har skrivits 
in i förslaget till nytt avtal.  
 
Äldreförvaltningen har stämt av med tekniska förvaltningen och samhällsbygg-
nadsförvaltningen, varvid framkom att en förlängning med tre år ej hindrade 
pågående planering av centrala markområden. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslag till avtal med Träffpunkt Strandgården för tiden  
2005-01-01—2007-12-31. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 118 
Antal sökande till särskilt boende november 2004, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i november 2004 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
november 53 personer, inklusive 4 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är 15 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Kf   
Ledn gr 
Utredare 

§ 119 
Transport av avliden från särskilt boende 
 
Förvaltningschef Lars Larsson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger 
Andersson informerar om äldrenämndens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen 
att ta hand om dem som avlider i de särskilda boendeformerna, då det enligt § 1 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) hör till hälso- och sjukvården att ta hand om 
avlidna. Hälso- och sjukvårdens ansvar upphör när kroppen lämnats ut för att 
bisättas och begravas. 
 
Landstinget har motsvarande ansvar för transporter från ordinärt boende. 
 
Kommunen har rätt att ta ut självkostnaden av dödsboet för transporten, vilket 
kräver beslut av kommunfullmäktige.  
 
Tillämpningen i Karlskrona liksom i landstinget och i många andra kommuner har 
hittills varit att anhöriga anlitat begravningsentreprenör som också svarat för 
transporten från boendet till bårhuset. Kostnaden har därvid tagits ut direkt av den 
avlidnes dödsbo. 
 
För att tydliggöra äldrenämndens ansvar har äldreförvaltningen upprättat förslag 
till rutin i fortsättningen. 
 
Ett antal dödsbon har tillskrivit äldreförvaltningen och begärt ersättning för 
tidigare tranporter. Vidare har två begravningsentreprenörer skickat över 
räkningar på utförda transporter, som ej kommunen beställt. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna föreslagen rutin för transport av avlidna från särskilt boende, samt 
 
att delegera till förvaltningschefen att besluta om ersättningsanspråken efter 
samråd med kommunjuristen. 
 
Äldrenämnden beslutar vidare hemställa 
 
att kommunfullmäktige bemyndiga äldrenämnden att utifrån självkostnadsprin-
cipen bestämma avgiftens storlek. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 120 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a)  arbetsutskottets protokoll 2004-11-01. 
b)  biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2004.  
c) ansökan om bistånd jml 4 kap 2 §, 3 kap 6 § Socialtjänstlagen i form av   
     ledsagarservice upp till 52 tim/månad förutom tidigare beviljade 18  
   timmar/månad.  
d)  utredning beträffande Lex Sarah anmälan 2004-10-04.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 121 
MEDDELANDEN 
 
Protokoll 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2004-11-09. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2004-10-19. 
 
Brev 
Från arbetsgruppen för seniorhus i Karlskrona - Beträffande mark för seniorboende. 
 
___________________ 
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§ 122 
Frågor 
 
Diabetiker 
Ingela Abramsson (c) önskar besked om hanteringen av diabetiker med lågt 
blodsocker. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson informerar att landstinget 
ansvarar för vårdtagare i ordinärt boende och att kommunen har ansvaret för 
vårdtagare i särskilt boende.  
 
Fixarservice 
Gunhild Arvö (fp) frågar om kriterierna för att få hjälp av fixarservice. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om verksamheten och att sunt förnuft 
skall råda. Det kan i början finnas vissa inkörningsproblem. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
 
___________________ 
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§ 123 
Avslutning 
 
Ordföranden tackar förvaltningschef Lars Larsson med medarbetare för stöd och 
trygghet med bra beslutsunderlag som nämnden fått under 2004. Vidare önskas 
äldrenämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och all personal ute i 
verksamheten en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Annelie Svensson tackar ordföranden för det gångna året och önskar en God Jul 
och Ett Gott Nytt År. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 16 februari 2005  
 
§  1 Bokslut 2004 
 
§  2 Förslag till permanentad flexibel modell av 3-3 
 
§  3 Förslag till yttrande över Revisionsrapport FE-2004 Granskning av äldre- och 

handikappomsorgens styrning och planering 
 
§  4 Förslag till yttrande över motion om inrättande av ett Fixar-Malte-projekt 
 
§  5 Förslag om justering av internbudgeten för att säkerställa Torhamns hemtjänst 
 
§  6 Förslag till alternativ användning av lägenhet af Klint som trygghetsplats 
 
§  7 Förslag till höjning av hyror vid särskilda boenden 
 
§  8 Förslag till översyn av kost och nutrition inom kommunens äldreomsorg 
 
§  9 Uppföljning av sommaren 2004 
 
§ 10 Redovisning av avvikelser, Lex Sarah-ärenden m m 
 
§ 11 Förslag till yttrande över medborgarförslag om inrättande av fixartjänst som hjälper 

pensionärer 
 
§ 12 Yttrande över medborgarförslag – Vision om ålderdomshem på Rosenholm m m, av 

Gull-Britt Göransson Lind 
 
§ 13 Antal sökande till särskilt boende december 2004 och januari 2005, samt fördelade 

resurser 
 
§ 14 Val av representanter till äldreutskottet 
 
§ 15 Delegeringsbeslut 
 
§ 16 MEDDELANDEN 
 
§ 17 Frågor 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 16 februari 2005, kl 14.00-16.45 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Ingegerd Qvist (s) 
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp)   
  Mikael Lejdeby (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00-16.45 
  Weste Brynestam (c) tjg ers kl 14.00-16.45 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s) kl 14.00-15.40  
   Karl-Erik Olsson, (s) kl 14.00-15.40 
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s) kl 14.00-15.55 
   Johnas Mård (s)  
   Lennart Johannisson (m) 
   Ann-Marie Branje (m) kl 14.00-16.35 
   Lena Hjorth (fp)  
   Kenneth Mattsson (fp)  
   Gun-Britt Grant (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson  
   medicinskt ansvarig sjuksköterska  Inger Andersson 
   distriktschef Laila Pettersson 
   distriktschef Ann-Charlotte Nedfors 
   ekonom  Anette Lirsjö 
   personalchef Susanne Nordin 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Bengt Lindskog 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 1 - 17 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Bengt Lindskog 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      februari 2005,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet    Dnr 
Kf  
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 

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

§ 2 
Förslag till permanentad flexibel modell av 3-3 
 
Äldreförvaltningen beslutade 2002-06-26 att förvaltningen skulle pröva flexibel 
arbetstid. Nämnden beslutade att två boenden, Mölleberg och Sollyckan, skulle 
erbjudas att prova 3-3 modell enligt fastställd modell i lokalt kollektivavtal. 
Projektet skulle löpa till och med 2004-12-31. 
 
Modellerna varierar mellan de två arbetsplatserna beroende på de ekonomiska 
förutsättningarna. Förvaltningen ser med stor tydlighet att det är ytterst viktigt att 
alla inom verksamheten engagerar sig i den flexibla planeringen och den egna 
budgeten, samt kvalitén – annars blir modellen för otymplig. Detta är förklaringen 
till att två andra arbetsplatser som prövat modellen återgått till ordinarie sätt att 
planera arbetstiden på. 
 
Fackligt samråd har skett i samverkansgrupp. Personalorganisationerna och då 
främst Kommunalarbetarförbundet förordar att projektet permanentas. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att en flexibel 3-3 modell som används på Mölleberg och Sollyckan permanentas, 
 
att riktlinjer för 3-3 modellen upphör att gälla det enskilda anställningsavtalet så 
snart personal upphör att arbeta på Mölleberg eller Sollyckan, 
 
att beslutet upphör att gälla med tre månaders varsel om ekonomisk obalans 
uppstår som direkt kan härledas till arbetstidsmodellen, samt 
 
att ansvarig arbetsledning ges uppdrag att särskilt belysa effekter på sjukfrånvaro, 
vårdkvalité, arbetsmiljö samt friskvårdssatsningar i verksamhetsberättelsen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Personal från Sollyckan och Mölleberg deltar vid sammanträdet och berättar om 
sina erfarenheter av arbetstid enligt en flexibel 3-3 modell. 
 
Äldrenämnden vill understryka att det är viktigt att medarbetarna känner 
delaktighet i arbetets innehåll, organisation och förändring för att kunna påverka 
till större trivsel och effektivitet inom de ramar som ges av ekonomi och verk-
samhetsmål. Detta kan bland annat visa sig i olika sätt att på olika arbetsplatser 
organisera arbetstid och schema så att det passar den egna arbetsplatsen. 
 forts. 
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§ 2 (forts) 
Förslag till permanentad flexibel modell av 3-3 
 
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt att ge förvaltningen i 
uppdrag att stimulera och främja en utveckling av olika, arbetsplatsrelaterade, 
modeller för arbetstidsscheman, att två gånger årligen till nämnden redovisa läget 
samt vidtagna och planerade initiativ och aktiviteter. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och ordförandens två 
tilläggsattsatser. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att en flexibel 3-3 modell som används på Mölleberg och Sollyckan permanentas, 
 
att riktlinjer för 3-3 modellen upphör att gälla det enskilda anställningsavtalet så 
snart personal upphör att arbeta på Mölleberg eller Sollyckan, 
 
att beslutet upphör att gälla med tre månaders varsel om ekonomisk obalans 
uppstår som direkt kan härledas till arbetstidsmodellen,  
 
att ansvarig arbetsledning ges uppdrag att särskilt belysa effekter på sjukfrånvaro, 
vårdkvalité, arbetsmiljö samt friskvårdssatsningar i verksamhetsberättelsen, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att stimulera och främja en utveckling av olika, 
arbetsplatsrelaterade, modeller för arbetstidsscheman, samt 
 
att två gånger årligen till nämnden redovisa läget, samt vidtagna och planerade 
initiativ och aktiviteter. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0408.007 
Revisionen 
Ledn gr 
Uredare 
 

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

 
 
§ 4 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

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

 
___________________ 



  16 februari 2005 13 

Diariet   Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
§ 14 
Val av representanter till äldreutskottet 
 
Äldrenämnden ska utse representanter till äldreutskottet i landstinget. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att till ordinarie ledamöter utse Peter Johansson (s) och Jan-Åke Nordin (m), samt 
till ersättare Kerstin Johansson (s) och Gunhild Arvö (fp). 
 
___________________ 
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§ 15 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2004-12-15, 2005-01-26 och 2005-02-02. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2004.  
c) yttrande över planprogram för del av Lampan 2, 3 m fl.  
d) yttrande över detaljplan för del av Pollux 32 på Västerudd, Karlskrona.  
e) yttrande över förslag till detaljplan för del av fastigheten Västra Stensjö  
    1:17, Holmsjö.  
f) yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Aspö 5:57.  
g) yttrande över program för detaljplan för del av Järavägen.  
h) yttrande över planprogram för del av Dragsö 1:1 m fl.  
i) yttrande över ändring av byggnadsplan för del av Torhamn (J42/1965).  
j) brev till anhöriga (24 st) ang ersättning för kostnad för transport av  
   avliden.  
k) synpunkter och klagomål från anhörig/god man, samt svar.  
l) avskrivningar enligt delegation.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 16 
MEDDELANDEN 
Kommunstyrelsen 
§ 175 Investeringstillstånd för inventarier till det nya särskilda boendet  
    Skogsgläntan i Holmsjö. 
§     3 Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens  
  jämställdhetsarbete. 
Kommunfullmäktige 
§ 136 Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 157 Budget 2005 samt plan 2006-2007 för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 165 Investeringstillstånd för inventarier på nya särskilda boende i kv  
 Adlersten. 
§ 171 Nytt personalprogram 2005 för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 176 Budget- och verksamhetsuppföljning oktober månad 2004. 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Verkställighet av dom Förfrågan 2004-12-28 
Tillsyn enl 16 kap 6 a-d §§, Socialtjänstlagen Beslut 2005-01-10 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-11-29 Mål 1063-04 
Dom 2004-12-01 Mål 817-04 
Dom 2004-12-20 Mål 1226-04 
Beslut 2005-01-04 Mål 1340-04 E 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2004-12-10 Mål nr 3804-04 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 2005:02 Personlig assistans och det ändrade sjuklönebestämmelserna. 
Omhändertagande av avlidna.  
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2004:99 Rättsfall angående beräkning av hemtjänstavgift enligt 8 kap 4 § 
socialtjänstlagen (2001:453) och hänsyn till kyrkoavgift. 
Cirkulär 2004:104 Information angående personlig assistans och bilkörning. 
Blekinge FoU-enhet 
FoU-nytt. 
Minnesanteckningar/Protokoll 
Kommunala pensionärsrådets AU 2004-11-12. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2004-12-02. 
Kommunala pensionärsrådet 2004-11-17. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2004-11-16. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2004-12-14. 
Överläggningar 2005-01-05, samt 2005-01-17 ang arbetstid för arbetsplatsmöten. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2004-11-29. 
Förtroendenämnden 2004-12-09. 
Inbjudan 
Lyckå pensionärsförening. 
Tack 
Kommunalpensionärerna. Bilaga 2 

 
 



  16 februari 2005 21 

§ 17 
Frågor 
Stormen 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör hur verksamheten klarat stormen. 
 
Distriktschef Laila Pettersson informerar om hur personalen gjort ett otroligt bra 
arbete vid stormen. Det var de norra kommundelarna och öarna som drabbades 
svårast. Ett 20-tal vårdtagare fick evakueras.  
 
Fur 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör hur avvecklingen av Fur skett. 
 
Distriktschef Laila Pettersson informerar att städningen är avklarad. F n finns inga 
ytterligare klagomål. 
 
Stölder 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör hur stölder hos pensionärer hanteras. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson och distriktschef Laila Pettersson informerar att 
sådana stölder alltid polisanmäls och rapporteras som Lex Sarah-ärende. 
Förvaltningen har meddelat polisen att vi ser allvarligt på stölder. 
 
Städ och tvätt 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör hur många som accepterat att få städ och tvätt utfört 
av annan än kommunen. 
 
Myndighetskontoret har gjort en sammanställning där det framgår att hittills har 
63 personer mottagit denna tjänst och de flesta är mycket nöjda. Legitimation och 
tystnadsplikt gäller även den privata städfirman. 
 
Information om att söka BTP 
Siv Holmberg (s) efterhör om förvaltningen aktivt medverkar till att vårdtagarna 
söker BTP. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att avgiftsgruppen hjälper vårdtagarna 
med ansökningar om så behövs. 
 
Upprop från nattpatrullen 
Bengt Lindskog (v) efterhör hur förvaltningen behandlar upprop med ca 130 
namnunderskrifter från nattpatrullen. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att det inkom en skrivelse i höstas utan 
angiven avsändare eller kontaktperson. Denna gick av förklarliga skäl ej att 
besvara. Nu har samma skrivelse kommit igen med underskrift och svar kommer 
att lämnas snarast. Denna gång har kontaktperson angivits. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 30 mars  2005, kl 14.00-15.45 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) kl 14.00-15.30 §§ 18-23 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

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

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Henrik Wachtmeister 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      april 2005,  
intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet    Dnr 
Kf  
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 26 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§   7 Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscentrum - KKC. 
§   9 Transport av avliden från särskilt boende. 
§ 16 Svar på motion om prao i äldreomsorgen. 
   
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 2005-02-09 Dnr 701-6969-04 
Missiv 2005-02-17 Dnr 701-873-05 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-02-01 Mål 1354-04 
   
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 2005:09 Habiliterings/stimulansersättnings behandling skattemässigt. 
Enkät angående seniorboende, 55+boende.  
   
Årsrapporter/Verksamhetsberättelser 
Blekinge FoU-enhet. 
Röda Korset. 
Förtroendenämnden Blekinge. 
 
Protokoll 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2005-02-08. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-01-20. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-02-22. 
Förtroendenämnden 2005-02-09. 
 
Tack 
Lyckå pensionärsförening. Bilaga 3 
   
_________________ 
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§ 27 
Frågor 
 
Extern hemtjänst 
Siv Holmberg (s) efterhör vad extern hemtjänst är. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar att det är arbete utfört av HS Städ. 
 
Hyror 
Jan-Åke Nordin (m) efterhör hur höjningen av hyror vid Fridlestads servicecenter 
kan vara 7 %. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson återkommer med svar på detta vid nästa 
sammanträde.  
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 april 2005  
 
§ 28 Budgetuppföljning per 2005-03-31 med prognos 
 
§ 29 Förslag till yttrande över detaljplaneprogram för fastigheterna Ingenjören 4 m fl (Campus 

Blå Port) 
 
§ 30 Ombyggnad av Elineberg 
 
§ 31 Årsredovisningar 2004 för donationsfonder 
 
§ 32 Äldreförvaltningens riktlinjer och rutiner för anskaffande och användande av tjänstebil 

och bensinkort 
 
§ 33 Antal sökande till särskilt boende mars 2005, samt fördelade resurser 
 
§ 34 Delegeringsbeslut 
 
§ 35 MEDDELANDEN 
 
§ 36 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 27 april  2005, kl 14.00-15.50 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

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

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Annelie Svensson 

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet    Dnr 
Kf  
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 

Diariet  Dnr 
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Ledn gr 
Utredare 

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

 
 
 
 
 
§ 31 
Årsredovisningar 2004 för donationsfonder 
 
Äldrenämnden har tre fonder vars årsredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen. 
 
Karl Gustafssons fond, Elineberg 
Fondens avkastning ska användas för trivselbefrämjande åtgärder på Elineberg. 
 
Leopold Rubens sjukvårdsfond 
Fondens avkastning ska användas för inköp av medicin och för annan hjälp åt 
mindre bemedlade, sjuka personer, som är mantalsskrivna i Augerums och 
Flymens församlingar. 
 
Fonden har en särskild styrelse. 
 
May Carlssons minnesfond 
Fondens ändamål skall vara att främja vården av behövande ålderstigna som bor 
på någon av de kommunala äldreboendena på Trossö i Karlskrona. Genom att på 
olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att för dem 
anordna underhållning, extra kalas o s v.  
 

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

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



  27 april 2005 8 

Diariet Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

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

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

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

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Jan-Åke Nordin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

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

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Mats Crambé 

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

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

 
 
 
 
§ 56 
Förslag till åtgärder för att förebygga ekonomisk obalans 2005 
 
Äldrenämnden beslutade 2005-04-28 § 28 uppdra till förvaltningen att ta fram 
underlag för åtgärder för att motverka ekonomisk obalans som uppstått p g a 
volymökning i hemtjänsten, nya regler för sjukfrånvaro, ökat betalningsansvar 
och för högt budgeterade intäkter. 
 
Eftersom äldrenämnden enl budgetdirektiven inte får utökade ramar för 2006 till 
2008 bör åtgärderna vara långsiktiga. 
 
Kortsiktiga åtgärder behövs för att kompensera för att det ej går att få ut 
helårseffekter 2005 av långsiktiga åtgärder. 
 
Åtgärderna bör inriktas på att båda höja intäkterna och sänka kostnaderna. 
 
Äldrenämndens AU beslutar föreslå äldrenämnden föreslå kommun-
fullmäktige besluta 
 
att höja avgiften för larm till 250 kr/månad fr o m 1/9 2005, samt 
 
att för matdistribution ta ut avgift enl omvårdnadstaxans nivå 1 fr o m 1/9 2005. 
 
Äldrenämnden föreslås för egen del besluta  
 
att senarelägga förnyelsen av arbetskläder, 
 
att reserven för kompetensutveckling år 2005 ombudgeteras till reserven för 
volymutveckling i avvaktan på beslut om statsbidrag till kompetensstegen, samt 
 
att bjuda in landstinget till överläggningar om hälso- och sjukvårdsinsatser i 
ordinärt boende med inriktningen att erbjuda landstinget att köpa tjänsten fr o m 
1/10 2005. 
 
Peter Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 forts. 



  22 juni 2005 5 

 
§ 56 (forts) 
Förslag till åtgärder för att förebygga ekonomisk obalans 2005 
 
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag tre sista att-satser, avslag på 
att-satserna 1-2, samt yrkar att äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att låta äldrenämnden tillgodogöra sig den indexuppräkning av intäkt-
erna för taxor och avgifter som avser åren 2004 och 2005, totalt 1,3 mkr (0,8 resp 
0,5 mkr), samt att äldrenämnden erhåller kompensation för ökade sjuklönekost-
nader med anledning av de nya reglerna för arbetsgivarens medfinansiering, vilka 
trädde i kraft vid årsskiftet. 
 
Peter Johansson yrkar avslag på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag att-satserna 1-2 mot 
Jan-Åke Nordins avslagsyrkande av desamma och finner att äldrenämnden 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att äldrenämnden är överens om att-satserna 3-5. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande mot Peter 
Johanssons avslagsyrkande av desamma och finner att äldrenämnden beslutat 
enligt Peter Johanssons avslagsyrkande.  
 
Äldrenämnden har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att höja avgiften för larm till 250 kr/månad fr o m 1/9 2005, samt 
 
att för matdistribution ta ut avgift enl omvårdnadstaxans nivå 1 fr o m 1/9 2005. 
 
Äldrenämnden beslutar för egen del  
 
att senarelägga förnyelsen av arbetskläder, 
 
att reserven för kompetensutveckling år 2005 ombudgeteras till reserven för 
volymutveckling i avvaktan på beslut om statsbidrag till kompetensstegen, samt 
 
att bjuda in landstinget till överläggningar om hälso- och sjukvårdsinsatser i 
ordinärt boende med inriktningen att erbjuda landstinget att köpa tjänsten fr o m 
1/10 2005. 
 
Jan-Åke Nordin, Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Mikael Lejdeby, Evy 
Andreasson och Ingela Abramsson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
Tekn nämnden 
Karlskronahem 
Håkan Franzen 

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

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

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

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



  22 juni 2005 9 

Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

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

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

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

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

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Förordnande av ställföreträdande förvaltningschef 
 
Tidigare förordnande av vikarierande förvaltningschef behöver förlängas resp 
kompletteras. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att distriktschef Eva Herbertsson förordnas som ställföreträdande förvaltningschef 
vid förvaltningschefens ledigheter, samt 
 
att förordna medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson som 
förvaltningschef 2005-07-25 – 2005-07-28. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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§ 66 
Information inför budget 2006-2008 
 
Förvaltningschef Lars Larsson delar ut och går igenom ett första förslaget till 
budget för 2006 som tagits fram av förvaltningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 67 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-06-15. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2005.  
c) ansökan om  utökad ledsagarservice med ca 7 timmar per månad.  
d) upphandling transport avlidna.  
e) upphandling transporter mat.  
f) yttrande över program för detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra  
   Gärde II).  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
 



  22 juni 2005 17 

 
 
 
 
 
 
§ 68 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§   78 Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008. 
§ 103 Investeringstillstånd för storköksutrustning i samband med ombyggnad av    
         Eklidens kök. 
   
Kommunfullmäktige 
§ 73 Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för kommun- 
     styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
§ 77 Förslag till handlingsplan för förebyggande verksamhet till skydd mot  
        olyckor i Karlskrona kommun åren 2005-2006. 
§ 78 Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun  
§ 79 Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008. 
§ 80 Miljöbokslut 2004. 
§ 81 Svar på motion om mobil telefoni. 
§ 82 Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman. 
   
Kommunledningsförvaltningen 
Anvisningar för det praktiska arbetet med BUDGET 2006 och PLANER 2007-2008. 
 
LOKAL VÅRDPLANERINGSRUTIN INOM KARLSKRONA KOMMUN 
 
Dalarnas forskningsråd 
Rapport om stöd till anhöriga och ungdomars attityder till arbete i äldreomsorgen . 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. 
Information med anledning av begäran om anställdas e-postadresser. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-05-30 Mål nr 241-05 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Kommunala pensionärsrådet 2005-05-18. 
Kommunala pensionärsrådet 2005-06-16. 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-05-11. 
Protokoll från förhandling 2005-06-10 jml MBL § 11, samt info jml MBL § 19. 
Protokoll från förhandling 2005-06-10 jml MBL § 11. 
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§ 69 
Frågor 
 
Städrutiner 
Siv Holmberg (s) efterhör hur rutinerna är med städning när vårdtagarna har en 
lägenhet med mer än 2 rum. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson och distriktschef Eva Herbertsson informerar om 
rutinerna.  
 
Anhörigträffar inom hemtjänsten 
Siv Holmberg (s) efterhör hur det är med anhörigträffar inom hemtjänsten. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson återkommer med en lägesbeskrivning i augusti. 
 
Försäljning från äldrenämndens kök 
Siv Holmberg (s) efterhör möjligheterna för boende inom handikappomsorgen att 
få köpa ex smörgåstårtor från äldreförvaltningens kök. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om vilka regler som gäller.  
  
Informationen tas till dagens protokoll.  

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

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

 
§ 74 Förslag till förändring av boendeform vid Fredriksdahl i Nättraby 

 
§ 75 Förslag till yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet 
 
§ 76 Yttrande över detaljplan för Flundran 3 m fl, Saltö 
 
§ 77 Förslag till yttrande över detaljplan för Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt området kring 

färjelägret) 
 
§ 78 Ansökan om projektmedel för vidareutveckling av stöd till anhöriga 
 
§ 79 Förslag till sammanträdestider för äldrenämnden år 2006 
 
§ 80 Förslag till avgift för transport av avliden från särskilt boende 
 
§ 81 Antal sökande till särskilt boende juni-juli 2005, samt fördelade resurser 
 
§ 82 Delegeringsbeslut 
 
§ 83 MEDDELANDEN 

 
§ 84 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 31 augusti  2005, kl 14.00-15.50 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)   
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Ingegerd Qvist (s) 
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp)   
  Mikael Lejdeby (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Inge Elmström (s) tj ers kl 14.00-15.50 
 Weste Brynestam (c) tj ers kl 14.00-15.50 
 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s) kl 14.00-15.30  
   Karl-Erik Olsson, (s)  
   Lennart Rydén (s) 
   Hampus Engqvist (s)  
   Lennart Johannisson (m) 
   Lena Hjorth (fp)  
   Kenneth Mattsson (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson distriktschef Laila Pettersson 
   distriktschef Eva Herbertsson distr ch Ann-Charlotte Nedfors 
   ekonom Fredrik Svensson  pers chef Susanne Nordin  
   planerings- o utredningssekreterare Magnus Gruvberger 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson  
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Kerstin Johansson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 70 – 84 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Kerstin Johansson 

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 70 
Budgetuppföljning per 050731 med prognos 
 
Äldrenämndens resultat efter sju månader visar – 8,7 mkr. Prognosen är 
oförändrad jämfört med föregående period och verksamheten beräknas därmed 
uppvisa ett underskott med ca – 6,0 mkr för år 2005. Prognostiserad avvikelse 
förklaras av överbudgeterade intäkter, höga sjuklönekostnader och ändrade regler 
för långtidssjukskrivna, samt oförutsedda volymutvecklingar i hemtjänst och 
betalningsansvar. Engångskostnader som uppstod i samband med stormen har 
också påverkat resultatet. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat svår-
prognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i 
fråga om ovanstående prognos. Trots att förvaltningen väljer att försöka beräkna 
prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt 
värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan - 4 
mkr och – 9 mkr, vilket innebär ett spann på ca 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Kf 
Ledn gr § 71 
Utredare Förslag till budget 2006 med plan 2007-2008 

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

 



  31 augusti 2005 5 

§ 71 (forts) 
Förslag till budget 2006 med plan 2007-2008 
 
Ordförande Peter Johansson yrkar för socialdemokraterna, vänstern och 
miljöpartiet följande ändringar i förvaltningens budgetförslag: 
• Arbetskläder skall rymmas inom ramen för grundbudgeten. 
• Kompetensstegen skall rymmas inom ram. 
• Medel för Organisations och IT-utveckling, samt befintligt anslag för IT-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 28 september 2005  
 
§ 85 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 050831 
 
§ 86 Investering i reservkraftsanslutningar till äldreboende 
 
§ 87 Antal sökande till särskilt boende augusti 2005, samt fördelade resurser 
 
§ 88 Information kring förvaltningens rehabiliteringsarbete p g a sjukfrånvaron 
 
§ 89 Delegeringsbeslut 
 
§ 90 MEDDELANDEN 
 
§ 91 Frågor 
 
___________________ 

 



  28 september 2005 2 

Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 28 september  2005, kl 14.00-16.50 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)   
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

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

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Siv Holmberg 

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

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

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

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

 
 
 
 
 
§ 88 
Information kring förvaltningens rehabiliteringsarbete p g a sjukfrånvaron 
 
Personalchef Susanne Nordin och projektledaren för hälsofrämjande Mia 
Eriksdotter informerar om hur förvaltningen arbetar med åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron och rehabilitering på olika nivåer i verksamheten. 
 
Arbetet bedrivs i samarbete med försäkringskassan, kommunhälsan och i viss mån 
arbetsförmedlingen. 
 
Äldrenämnden önskar få en återkommande redovisning ett par gånger per år om 
sjuktalen i förvaltningen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 89 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-08-31 och 2005-09-14. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2005.  
c) yttrande över detaljplan för Bastasjö (del av Avelsgärde 1:3 m fl).  
d) yttrande över detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl.  
e) yttrande över detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (Norra Ringö).  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 90 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 140 Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård 
och omsorg om äldre. 
   
Kommunledningsförvaltningen  
Generella riktlinjer för inköp av arbetskläder i Karlskrona kommun. 
  
Miljö- och byggnadsnämnden 
§ 288 Förslag till besparing inom området Bostadsanpassningsbidrag. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-09-08. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp tillika 
skyddskommitté 2005-06-21. 
 
Brev 
Från pensionärsorganisationerna ang äldreförvaltningens budgetförslag för 2006 
gällande särskilt boende. 
 
Jan-Åke Nordin frågar med anledningen av Miljö- och byggnadsnämndens beslut  
§ 288 vad äldrenämnden ämnar göra. 
 
Ordföranden påpekar att äldrenämnden inte kan påverka beslut i andra nämnder, 
endast yttra sig och lämna synpunkter innan beslut, vilket också gjorts i det aktuella 
fallet.  
 
_________________ 
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§ 91 
Frågor 
 
Val 
En fråga ang kyrkovalet hade via ordföranden inkommit till förvaltningen. 
 
Distriktschef Laila Pettersson informerar om den utredning som gjorts ang detta. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  

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

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

i kommunen samt att pröva medgivande enligt menprövning 
 
§ 95 Förtydligande av regler vid förhyrning av lokaler inom äldrenämndens verksamheter 
 
§ 96 Antal sökande till särskilt boende september 2005, samt fördelade resurser 
 
§ 97 Delegeringsbeslut 
 
§ 98 MEDDELANDEN 
 
§ 99 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 26 oktober  2005, kl 14.00-15.20 
 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)   
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

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

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Ingegerd Qvist 

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

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



  26 oktober 2005 6 

 Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
§ 95 
Förtydligande av regler vid förhyrning av lokaler inom äldrenämndens 
verksamheter 
 
Synskadades Riksförbund, SRF Karlskrona, har tillskrivit äldreförvaltningen ang 
begränsningar av försäljning från äldreförvaltningens kök vid föreningsmöten. 
 
Äldrenämndens AU har berett ärendet 2005-10-12. 
 
Enligt tidigare beslut i äldrenämnden 2005-05-30 kan enklare förtäring beställas. 
Äldreförvaltningen föreslår att reglerna ändras till följande: Beställning av 
förtäring görs i samråd med ansvarig kokerska varvid avsteg från enklare rätter 
kan göras. 
 
Distriktschef Eva Herbertsson och förvaltningschef Lars Larsson kommenterar 
förslaget och framhåller att samrådet med köken avser deras möjligheter att ställa 
upp med personal. 
 
Skrivelser har efter arbetsutskottets beredning inkommit från SPF Trossö och SPF 
Rosenbom med önskemål få boka lokaler upp till ett år i förväg. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna ovanstående förtydligande av regler vid förhyrning av lokaler inom 
äldrenämndens verksamheter. 
 
Mot bakgrund av den kritik och de synpunkter som framförts av flera pensionärs-
organisationer yrkar Peter Johansson ett tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att i 
samråd med föreningar som är återkommande hyresgäster finna rutiner för 
bokning av lokaler. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna ovanstående förtydligande av regler vid förhyrning av lokaler inom 
äldrenämndens verksamheter, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med föreningar som är återkommande 
hyresgäster finna rutiner för bokning av lokaler 
 



  26 oktober 2005 7 

Diariet Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 96 
Antal sökande till särskilt boende september 2005, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i september 2005 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
september 59 personer, inklusive 3 sökande från annan kommun. De som väntat 
mer än 3 månader är i augusti 7 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 97 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-10-12. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti och september 2005.  
c) detaljplan för Hästö 2:2 m fl.  
d) detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl.  
e) program för detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Kristianopel 10:43.  
      
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 98 
MEDDELANDEN 

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

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

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

budgetförslag för 2008 gällande särskilt boende.  
 

 
 



  26 oktober 2005 10 

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

 
___________________ 
 
 

 



  30 november 2005 1 

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

 



  30 november 2005 2 

Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 30 november  2005, kl 14.00 – 16.55 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)   
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

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

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Camilla Brunsberg 

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 



  30 november 2005 3 

Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



  21 december 2005 1 

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

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

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

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

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

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Gunhild Arvö 

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2005.0149.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

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



  21 december 2005 4 

Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

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

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

Diariet Dnr 
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Ledn gr 
Utredare 

§ 118 
Förslag till ändrad inriktning på delar av Fredriksdahls servicehus i 
Nättraby 
 
Distriktschef Laila Pettersson informerar om Fredriksdahl och de förändringar 
som behöver göras.  
 
Förslaget är att omvandla de 21 servicelägenheterna som finns inne i huset till 
gruppbostäder. Detta skulle innebära att de går in i resursfördelningssystemet för 
särskilt boende Det innebär inga ökade kostnader i förhållande till idag. Personal-
tätheten följer resursfördelningssystemet.  
 
Den dagcentral som finns skulle göras om till ett dagrum på ena avdelningen och 
på den andra avdelningen tar man i anspråk en lägenhet till dagrum. Detta innebär 
att varje avdelning har tillgång till ett gemensamhetsutrymme. 
 
Dagcentralsverksamhet samordnas i befintlig matsal. Förändring som skulle 
behöva genomföras är att frukost och kvällsmat serveras i matsalen. För att kunna 
detta behöver köket utöka personalen med 3 tim/dag (0,55 årsarbetare 198 000 
kr). Detta finansieras med de ökade intäkterna som verksamheten får. 
 
De boende på Fredriksdahl betalar enligt de förutsättningar som gäller innan 
förändringen, de som önskar kan gå över till gruppboendetaxa. De som flyttar in 
kommer att betala gällande taxa för en gruppbostad. 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut att antalet vårdbostäder ska vara oförändrat. 
Detta kan genomföras genom att man tar i anspråk en lägenhet på Björkhaga, 
Hasslö och gör om den till en servicelägenhet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  omvandla 21 servicelägenheter på Fredriksdahl till gruppbostäder,  
 
att flytta en servicelägenhet till Björkhaga 
 
att  utöka köket med 0,55 årsarbetare för att servera frukost och kvällsmat, samt 
 
att ovanstående förändring finansieras med dels ökade intäkter för måltiden och 
dels via befintlig internbudget. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 119 
Förslag till förlängning av fixarservice till äldre och funktionshindrade 
 
Fixarservice startade på prov i november 2004 i samarbete mellan kommun-
ledningens arbetsmarknadsenhet och äldreförvaltningen. Målgruppen var personer 
80 år eller äldre, samt hemtjänsttagare och funktionshindrade under 80 år. Syftet 
har varit att förebygga fallolyckor genom att hjälpa äldre med praktiska saker i 
bostaden. 
Arbetsmarknadsenheten bemannar och leder fixarservicen. Äldrenämnden bidrar 
med omkostnader för tjänstebil, ca 50 000 kronor på årsbasis. 
En utvärdering av verksamheten är gjord enligt äldrenämndens beslut i oktober 
2004. Frågan har också diskuterats med kommunala pensionärsrådet som förordar 
att fixarservicen fortsätter enligt de framtagna riktlinjerna, men föreslår samtidigt 
att åldersgränsen skall sänkas. 
En sänkning av åldersgränsen från 80 år till 75 år skulle innebära att målgruppen 
växer från 3 700 till 6 000 personer. Arbetsmarknadsenhetens uppfattning är att 
det finns utrymme för flera uppdrag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
att godkänna den utvärdering som gjorts om fixarservice, 
 
att förlänga fixarserviceverksamheten till äldre och funktionshindrade enligt de 
framtagna riktlinjerna med den förändring att åldersgränsen ändras till 75 år, 
 
att hemställa att kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet fortsätter 
att utföra servicen, 
 
att anslå medel ca 50 000 kr under 2006 för bilkostnader m m att inarbetas i 
internbudget, samt 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att i samarbete med kommunledningsförvalt-
ningen utvärdera förändringen av åldersgränsen innan beslut om eventuellt 
permanentande av verksamheten fattas efter 2006. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Annelie Svensson yrkar att åldersgränsen sänks till 70 år. 
Jan-Åke Nordin önskar i januari information om effekterna av den sänkta 
åldersgränsen. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt 
 
att åldersgränsen sänks till 70 år. 
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§ 120 
Förslag till direktiv för Översyn av lednings- och stabsorganisationen 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om bakgrunden till utredningen som 
ska vara att minska sårbarheten i nuvarande lednings- och stabsorganisation, samt 
översyn av geografiska distrikten för att få jämnare volymer. 
 
Utredningen ska även leda till att förbereda för eventuellt övertagande av 
hemsjukvården och föreslå åtgärder för att stärka och effektivisera ledningen av 
verksamhet och utveckla stödet till verksamhet och politiska ledningen. 
 
Förslag till förändringar av organisationen tas fram och konsekvensbeskrivs ur 
arbetsmiljösynpunkt och ekonomiskt. 

 
Analysen och utarbetandet av åtgärder skall tas fram med stor delaktighet. Därför 
genomförs olika aktiviteter exempelvis intervjuer, enkäter, fokusgrupper, hearing. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna de direktiv för översyn av lednings- och stabsorganisation som 
tagits fram av förvaltningen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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§ 121 
Utkast till direktiv för utarbetande av Framtidsprogram för äldreomsorgen i 
Karlskrona 
 
Revisorerna har efterlyst en långsiktig vision och strategi. Syftet är att skapa en 
vision om hur äldre vill leva, bo och få sin omsorg utformad i framtiden då antalet 
äldre blivit många fler, samt att föreslå en strategi för hur åstadkomma detta i 
planeringen av boende och vård. Kraven på den ekonomiska planeringen i 
kommunen för att åstadkomma detta skall belysas. 
 
Ordförande Peter Johansson poängterar vikten av en bred politisk styrgrupp med  
parlamentarisk representativitet  
 
Tidplan: 
Start februari 2006. 
Klar i början av 2007 så att politiska läget efter valet hinner återspeglas i slut-
dokumentet som skall underställas kommunfullmäktige för beslut 1:a halvåret 
2007. 
 
Ärendet kommer att beredas ytterligare för att kunna ta formellt beslut i januari. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
___________________ 
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Diariet     Dnr 2005.0476.739 
Ks 
Ledn gr § 122 
Utredare Förslag till yttrande avseende promemorian Kommunal befogenhet att 

tillhandahålla hushållsnära tjänster åt äldre 
 
Karlskrona kommun har av Socialdepartementet, som en av 24 kommuner, 
inbjudits att lämna synpunkter på promemorian Kommunal befogenhet att 
tillhandahålla hushållsnära tjänster. 
 
Äldrenämnden har givits uppdrag att till kommunstyrelsen utarbeta förslag till 
yttrande. Remisstiden utgår den 9 januari 2006 men kommunledningsförvalt-
ningen har begärt förlängning till den 20 januari 2006. 
 
Promemorian innehåller förslag som ger kommuner befogenhet att tillhandahålla 
hushållsnära tjänster åt äldre personer utan föregående individuell behovspröv-
ning. Äldreförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. 
Karlskrona kommun tillhandahåller redan i nuläget ett begränsat antal hushålls-
nära tjänster till bl a äldre personer utan individuell bedömning av behoven. 
Denna verksamhet bedöms som viktig och tjänar syften som att begränsa olycks-
händelser i hemmet och därmed behov av ytterligare insatser, ökade samhällskost-
nader m m. Det är angeläget att denna verksamhet kan bedrivas på ett lätthanter-
ligt sätt utan att strida mot lagstiftningen. 
Förslagets utformning är bra såtillvida att det ger kommunerna en befogenhet men 
att detaljreglering i övrigt inte sker. 
Äldreförvaltningen anser, såsom promemorian anger, att insatser av servicekarak-
tär inom hemtjänst ska kunna tillhandahållas som hushållsnära tjänster. Beroende 
på uttaget av avgift kan detta leda till att behovet av individuella bedömningar 
enligt socialtjänstlagen för insatser av denna karaktär kan minskas. 
Äldreförvaltningen ser det också som angeläget att kunna förenkla rutiner och 
utredningsinsatser avseende den individuella behovsprövningen av serviceinsatser 
inom hemtjänsten och socialtjänstlagen. Detta för att kunna lägga mer personella 
resurser på kvalificerade och komplexa ärenden. Den nu aktuella promemorian 
berör inte detta. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att till kommunstyrelsen lämna förslag på synpunkter över promemorian 
Kommunal befogenhet att tillhandahålla hushållsnära tjänster åt äldre i enlighet 
med upprättat dokument. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Jan-Åke Nordin framför Alliansens synpunkter i ärendet.       Bilaga 7 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
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§ 123 
Information om kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården i 
Karlskrona kommun 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar om den 
enkätundersökning som patientansvariga sjuksköterskor besvarat om den 
kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Undersökningen gjordes v 7 
2005 och var en del av MAS-tillsynen. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare har fått en ingående skriftlig redovisning av 
enkätundersökningens resultat. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 124 
Antal sökande till särskilt boende november 2005, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i november 2005 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
november 60 personer, ingen sökande från annan kommun. De som väntat mer än 
3 månader är i november 18 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 125 
Information om beslut och planering av kompetensstegen 
 
Personalchef Susanne Nordin informerar om kompetensstegen. 
 
Kommunen har beviljats 8,7 mkr på 3 år, vilket betecknas som ett bra utfall. 
 
En prioritering måste göras mellan de olika blocken, vilket kommer att ske i 
samverkan med kommunala pensionärsrådet, fackliga representanter och 
ledningsgruppen.  
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 126 
Information om verksamhet och ekonomi vid distrikt Rödeby - Nättraby 
 
Distriktschef Laila Pettersson informerar om verksamheten vid distrikt Rödeby - 
Nättraby. 
 
Önskemål för framtiden är ett gruppboende i den västra kommundelen. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 127 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2005-11-30 och 2005-12-07. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2005.  
c) yttrande över detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl.     
d) synpunkter på Blekingetrafikens borttagande av bastrafik fr o m 18 juni 2006. 
e) kompletterande synpunkter på Blekingetrafikens borttagande av bastrafik  
 fr o m 18 juni 2006.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 128 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 210 Ny prissättning av IT-miljön i Karlskrona kommun. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 176 Budget 2006 och plan 2007-2008 för Karlskrona kommun. 
§ 186 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, tydlig politisk  
          vilja. 
§ 187 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, det skall synas  
          vad vi gör/inte gör. 
§ 188 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, barn som   
          kunskapskällor. 
§ 189 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, utbildnings-  
          insatser. 
 
Regeringen/Socialdepartementet 
Stöd enligt förordningen (2005:376) om stöd till kommuner för kompetens-
utveckling. 
 
Informationsblad 
God hygien i vård och omsorg sparar pengar. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2005-11-08. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2005-11-17. 
Äldreförvaltningens förvaltningsövergripande samverkansgrupp tillika 
skyddskommitté 2005-10-18. 
 
Brev 
Pensionärsorganisationerna ingående i KPR, tack. 
Tack från anhörig, Pärlands gruppboende. 
 
___________________ 
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§ 129 
Frågor 
 
Flyttning från gruppboende 
Siv Holmberg önskar besked om hur snabbt gruppbostäder ska lämnas. 
 
Distriktschef Eva Herbertsson informerar att 1 månad gäller.  
 
Avgift för diskning  
Kerstin Johansson har fått en fråga från kommunala handikapprådet om det 
verkligen ska kosta att få diskat när någon nyttjar våra samlingslokaler. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson undersöker detta och återkommer. 
 
Utslagna telefoner 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om handläggningen av det 
telefonavbrott som togs upp vid förra sammanträdet. 
 
Ledningsgruppen arbetar med frågan. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  

 
___________________ 
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§ 130 
Ang magnetfältsvärden i f d Café Adlers lokaler 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om de mätningar som gjorts i f d Café 
Adlers lokaler. Mätningarna visar på förhöjda magnetfältsvärden. 
 
Personal, boende, anhöriga och övriga berörda kommer att informeras efterhand 
om mätningarna och eventuella åtgärder om sådana erfordras.  
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 131 
Avslutning 
 
Ordföranden tackar tjänstemän och all personal ute i verksamheten, 
äldrenämndens ledamöter och ersättare för 2005.  
 
Ordföranden avtackar Ingegerd Qvist som slutar i äldrenämnden och flyttar från 
Karlskrona. 
 
Vidare önskas alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Annelie Svensson tackar ordföranden för det gångna året och önskar en God Jul 
och Ett Gott Nytt År. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 januari 2006  
 
§ 1 Förslag till utveckling dagcentraler 
 
§  2 Redovisning av belopp och taxor för 2006 med anledning av nytt minimibelopp och 

basbelopp samt fastställande av hyror 2006 
 
§  3 Förslag till bidrag till Röda Korsets besöksverksamhet 
 
§  4 Förslag till plan för utarbetande av Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona 
 
§  5 Förslag till prioritering av beviljat anslag Kompetensstegen  
 
§   6 Antal sökande till särskilt boende december 2005, samt fördelade resurser 
 
§   7 Information om verksamheten t o m december 2005 vid distrikt Lyckeby – Jämjö 
 
§    8 Delegeringsbeslut 
 
§     9 MEDDELANDEN 
 
§  10 Frågor 
 
_________________ 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 25 januari  2006, kl 14.00 – 15.40 
 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)   
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s)  
  Camilla Brunsberg (m)  
  Mikael Lejdeby (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00 – 15.40 
  Christer Göstasson (s) tj ers kl 14.00 – 15.40 
  Kenneth Mattsson (fp) tj ers kl 14.00 – 15.40 
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson (s)   
  Johnas Mård (s) 
   Lennart Johannisson (m)  
   Ann-Marie Branje (m) kl 14.00 – 15.00 
   Gun-Britt Grant (kd)  
  tjänstemän distriktschef Eva Herbertsson     
   distriktschef Ann-Charlotte Nedfors   
   personalchef Susanne Nordin       
   ekonom Fredrik Svensson    
   IT-samordnare Inga-Lill Håkansson 
   projektledare Laila Gustafson        
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Mikael Lejdeby  
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 1 – 10 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Mikael Lejdeby 

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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§ 1 
Förslag till utveckling dagcentraler 
 
En utredning har gjorts ang dagcentralernas verksamhet. 
  
Förvaltningen har upprättat ett förslag om 10 punkter som ska ligga till grund för 
verksamheten. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att anta förvaltningens upprättade förslag om inriktning.  
 
Jan-Åke Nordin yrkar att punkt 5 – Verksamheten skall ledas av kommunen 
anställd personal, till sin hjälp kan man ha väntjänst, frivilligverksamhet, 
studieförbund (studiecirklar) m m - utgår. 
 
Peter Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag avslag på Jan-Åke Nordins 
ändringsyrkande. 
 
Camilla Brunsberg yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Jan-Åke Nordins 
förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Jan-Åke Nordins 
ändringsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att anta förvaltningens upprättade förslag om inriktning.  
 
Jan-Åke Nordin, Camilla Brunsberg, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela 
Abramsson, Kenneth Mattsson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
___________________ 
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§ 2 
Redovisning av belopp och taxor för 2006 med anledning av nytt 
minimibelopp och basbelopp samt fastställande av hyror 2006 
 
Ekonom Fredrik Svensson informerar om de nya beloppen för 2006 avseende 
hyror och avgifter. 
 
Äldrenämnden har tidigare i samband med behandlingen av budget 2006 beslutat 
att anpassa hyrorna vid särskilt boenden till de förändringar av hyrorna som för-
handlas fram mellan Karlskronahem och hyresgästföreningen. Utfallet för 2006 är 
en höjning med 1,1 % om hushållsel inte ingår i hyran resp 1,8 % om den ingår. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att höja hyror enligt upprättat förslag enligt tidigare framtagna principer fr o m 
2006-02-01, samt 
 
att ta informationen om övriga förändringar av avgifter och minimibelopp till 
protokollet. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar avslag på att-sats 1, bifall till att-sats 2, samt yrkar tillägg 
att ge förvaltningen i uppdrag att inför budgetarbetet (budget 2007, plan 2008-
2009) planera för att återinföra hyresspärren vid särskilda boenden kopplat till 
gällande BTP (från 1 januari 2006  4 850 kr), samt att hyreshöjningar ej skall 
överstiga KPI (Konsumentprisindex). 
 
Peter Johansson yrkar bifall till förvaltningens förslag avslag på Jan-Åke Nordins 
tilläggsyrkanden. 
 
Camilla Brunsberg har tidigare ställt en fråga ang Karlskronahems stora överskott, 
om detta är p g a att äldreförvaltningen betalar för höga hyror. Denna fråga ska 
redovisas på nästa sammanträde med äldrenämnden. 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslags 1:a att-sats mot Jan-
Åke Nordins avslagsyrkande av densamma och finner att äldrenämnden beslutat 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden är överens om 2:a att-satsen i förvaltningens förslag. 
 
  forts. 
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§ 2 (forts) 
Redovisning av belopp och taxor för 2006 med anledning av nytt 
minimibelopp och basbelopp samt fastställande av hyror 2006 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins 1:a tilläggsattsats mot Peter 
Johanssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat avslå densamma. 
 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder Jan-Åke Nordins förslag röstar JA. Den som biträder Peter Johanssons 
avslagsyrkande röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster, 9 NEJ-röster.  
JA röstade Camilla Brunsberg, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela 
Abramsson, Kenneth Mattsson, Jan-Åke Nordin. 
NEJ röstade Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson, Bengt Lindskog, 
Henrik Wachtmeister, Inge Elmström, Christer Göstasson, Annelie Svensson, 
Peter Johansson.  
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins 2:a tilläggsattsats mot Peter 
Johanssons avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat avslå densamma. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att höja hyror enligt upprättat förslag enligt tidigare framtagna principer fr o m 
2006-02-01, samt 
 
att ta informationen om övriga förändringar av avgifter och minimibelopp till 
protokollet. 
 
Jan-Åke Nordin, Camilla Brunsberg, Mikael Lejdeby, Evy Andreasson, Ingela 
Abramsson, Kenneth Mattsson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
  
 Bilaga 1 
___________________ 
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Diariet     Dnr 2005.0519.753 
Röda Korset 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 3 
Förslag till bidrag till Röda Korsets besöksverksamhet 
 
Röda Korset har inkommit med ansökan om bidrag med anledning av ökade 
lokalkostnader för besöksverksamheten. Verksamheten har förlagts till 
Militärhemmet där det finns möjligheter att utveckla verksamheten, bedriva 
utbildning m m. Vidare kommer eventuellt fler föreningar att förlägga sina 
verksamheter hit och det kan då bli en träffpunkt för frivilligverksamheten. 
 
Röda Korset ansöker om ett långsiktigt bidrag om 30 000 kronor/år. 
 
Äldreförvaltningen anser att besöksverksamheten fyller ett mycket stort behov 
och föreslår att verksamhetsbidrag lämnas med 30 000 kronor för 2006 och med 
intentionerna att bidraget betraktas som långsiktigt kopplat till besöksverksam-
heten. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att bevilja 30 000 kronor i bidrag till Röda Korsets besöksverksamhet finansierat 
av internbudgeten för aktivitetsbidrag. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet § 4 
Ledn gr Förslag till plan för utarbetande av Framtidsprogram för äldreomsorgen i 

Karlskrona 
 
Revisorerna har efterlyst en långsiktig vision och strategi. Syftet är att skapa en 
vision om hur äldre vill leva, bo och få sin omsorg utformad i framtiden då antalet 
äldre blivit många fler, samt att föreslå en strategi för hur åstadkomma detta i 
planeringen av boende och vård. Kraven på den ekonomiska planeringen i 
kommunen för att åstadkomma detta skall belysas. 
Tidplan: 
Start februari 2006 
Klar i början av 2007 så att politiska läget efter valet hinner återspeglas i 
slutdokumentet som skall underställas kommunfullmäktige för beslut 1:a halvåret 
2007. 
 
På uppdrag av äldrenämndens ordförande föreslår äldreförvaltningen 
äldrenämnden besluta 
att ur äldrenämnden tillsätta en projektgrupp med uppdrag att formulera förslag 
till utvecklingsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona, 
 
att projektgruppen, för att ha bred parlamentarisk representativitet, ska ha 10 
ledamöter som fördelas med 4 s, samt vardera 1 ledamot för v, mp, m, fp, c och 
kd, 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag inrätta en arbetsgrupp att biträda 
projektgruppen, 
 
att ge projektgruppen mandat kalla referensgrupp-/er med företrädare för 
verksamheten,  pensionärer och deras organisationer, personalens fackliga 
organisationer, samarbetspartners, myndigheter m fl, samt 
 
att projektgruppens verksamhet ska belasta nämndens verksamhet. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
Följande anmäls till projektgruppen  
Peter Johansson (s), sammankallande Jan-Åke Nordin (m) 
Annelie Svensson (s)  Gunhild Arvö (fp) 
Siv Brorsson (s)   Evy Andreasson (kd) 
Kerstin Johansson (s)  Ingela Abramasson (c) 
Bengt Lindskog (v)  Henrik Wachtmeister (mp) 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt 
 
att anta de nominerade till projektgruppen.  
 
Första träffen den 14 februari kl 08.30 – 11.00. 
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Diariet     Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 

 § 5 
Förslag till prioritering av beviljat anslag Kompetensstegen 
 
Äldrenämnden har den 31/8 2005 beslutat att lämna förslag till kommunstyrelsen 
att besluta om ansökan till Kompetensstegen.  
 
Under ordinarie septembermöte beslutade Kommunstyrelsen enligt förslag.  
 
Den 24/11 2005 beslutade regeringen att godkänna Karlskrona kommuns ansökan 
efter det att två av blocken i ansökan (dagverksamhet och registrering i komp-
tensverktyg) ströks. Det belopp som anslogs (8,7 Mkr) var lägre än ansökt belopp. 
Kommunen har av socialdepartementet fått i uppdrag att självständigt prioritera 
inom ramen för de anslagna kompetensinriktningarna för att anpassa åtgärderna 
till beviljat belopp. 
 
Förvaltningen har efter samråd med kommunala pensionärsrådet, personalorgani-
sationerna i samverkansgruppen samt ledningsgruppen sammanställt förslag till 
prioritering.  

 
Äldreförvaltningen har anställt en projektledare för att samordna genomförandet 
av kompetensstegen. Tjänsten finansieras via statliga bidraget. En styrgrupp och 
en referensgrupp kommer att bildas för styrning och förankring av genomför-
andet. 
 
Personalchef Susanne Nordin går igenom de block som prioriterats i 
kompetensstegen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förvaltningens förslag till prioritering, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen lämna en årlig uppföljningsrapport till äldrenämnden 
om genomförandet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Diariet     Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

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

 
 
 
 
 
§ 7 
Information om verksamheten t o m december 2005 vid distrikt Lyckeby – 
Jämjö 
 
Distriktschef  Ann-Charlotte Nedfors informerar om verksamheten vid distrikt 
Lyckeby - Jämjö. 
 
Önskemål för framtiden är behov av renovering på Glimten, Östergården och 
delvis Hammarbygården. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 8 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2006-01-11. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2005.  
c) yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen.     
d) yttrande över detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl.  
e) detaljplan för Hästö 2:2 m fl.  
f) avskrivning av fordran beslutas av funktionsansvarig ekonom i samråd  
    med avgiftshandläggare.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 9 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 228 Avsägelser av kommunala uppdrag. 
§ 232 Delårsbokslut den 31 augusti 2005. 
§ 234 Budget- och verksamhetsuppföljning oktober år 2005. 
§ 235 Förslag till informationspolicy för Karlskrona kommun. 
   
Socialstyrelsen 
Ny författning om Lex Maria. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Aktuellt om äldreomsorgen år 2005. 
Hemtjänst vid semestervistelse. 
Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2006. 
Lagen om offentlig upphandling (nya ”tröskelvärden”). 
Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-12-28 Mål nr 1034-05 
 
Nytt från KEFU 
 
Blekinge FoU-nytt 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämnden 2005-12-08. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2005-12-09. 
Kommunala pensionärsrådet 2005-11-21. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2005-11-22. 
 
Brev 
Tack från anhörig, Trossö hemtjänst. 
 
___________________ 
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§ 10 
Frågor 
 
Snövädret 
Distriktschef Eva Herbertsson informerar att förvaltningen klarat snöovädret bra. 
Landstinget hade rekvirerat bandvagnar, som förvaltningen hade haft möjlighet att 
utnyttja om behov uppstått. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 1 mars 2006  
 
§ 11 Årsredovisning 2005 inkl personalbokslut och verksamhetsberättelser från 

äldreförvaltningens olika enheter 
 
§ 12 Svar på motion ang adoptera en äldre 
 
§ 13 Förslag till uppdrag med anledning av flyttning av korttidsvård till Pantern 
 
§ 14 Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5.10 m fl (Vämöstrand) 
 
§ 15 Yttrande över detaljplan för Flundran 3 m fl, Saltö 
 
§ 16 Förslag till yttrande över Fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun, 

Trummenäsområdet 
 
§ 17 Revidering av demensomvårdnadsplan för vården av dementa personer i Karlskrona 
 
§ 18 Information om hyreskostnader, kontraktstider m m för äldreboenden 
 
§ 19 Information om försäljning av äldreboenden 
 
§ 20 Redovisning av rapport Handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen inom äldre- 

och handikappomsorgen i KKKVH-kommunerna 
 
§ 21 Antal sökande till särskilt boende januari 2006, samt fördelade resurser 
 
§ 22 Förslag till yttrande över anmälan mot äldrenämnden för brister i vård 
 
§ 23 Information ang beslut om anmält ärende av fallolycka i samband med förflyttning från 

säng till rullstol med hjälp av taklyft 
 
§ 24 Information om verksamhet och ekonomi vid distrikt Trossö - Mellanstaden 
 
§ 25 Delegeringsbeslut 
 
§ 26 MEDDELANDEN 
 
§ 27 Frågor 
 
_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 1 mars  2006, kl 14.00 – 16.35 
 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)   
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m)  

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s)  
  Siv Holmberg (s) 
  Camilla Brunsberg (m)  
  Gunhild Arvö (fp) 
  Mikael Lejdeby (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Henrik Wachtmeister (mp) 
  Inge Elmström (s) tjg ers kl 14.00 – 16.35 
  Veste Brynestam (c) tj ers kl 14.00 – 16.35 
Övriga närvarande ersättare Christer Göstasson (s)  
  Johnas Mård (s) 
   Lennart Johannisson (m)  
   Ann-Marie Branje (m)  
   Kenneth Mattsson (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd)  
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson 
   distriktschef Eva Herbertsson     
   personalchef Susanne Nordin       
   ekonom Fredrik Svensson    
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson     
   ekonom Lill Körling 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Evy Andreasson  
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 11 – 27 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Evy Andreasson 

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 
Revisorerna 
Tuovi Henriksson 
 
 
 
 § 11 

Årsredovisning 2005 inkl personalbokslut och verksamhetsberättelser från 
äldreförvaltningens olika enheter 
 
Förvaltningschef Lars Larsson och ekonom Fredrik Svensson går igenom 
årsredovisning 2005. 
 
Den ekonomiska redovisningen visar ett resultat på - 7,7 mkr. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att hemställa om att investeringsmedel för snabbkoppling för el vid äldreboende, 
825 000 kronor, överförs till år 2006,  
 
att det statliga bidraget för kompetensstegen överförs till år 2006, 
 
att godkänna nyckeltal enl bilaga att följas upp i äldreomsorgen fr o m 2006, samt 
 
att godkänna bokslut 2005. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0429.739 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

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

§ 13 
Förslag till uppdrag med anledning av flyttning av korttidsvård till Pantern 
 
En mindre arbetsgrupp har haft i uppdrag att ta fram underlag för flyttning av 
Rosengården. Verksamheten kommer att ha 20 platser fördelat på 2 våningar.  
 
Inriktning för uppdraget korttidsvård för Vårdteam Blekinge föreslås förändras 
och följa äldrenämndens beslutade riktlinjer för korttidsvård i Karlskrona 
kommun och därmed ha samma uppdrag som övriga korttidsboenden inom 
äldreförvaltningen. 
 
Arbetsgruppen har diskuterat möjligheterna att ha olika inriktningar per 
våningsplan inom korttidsvården. Arbetsgruppen föreslår att detta kan ske till viss 
del, men får inte bli något hinder för planering av vårdtagare till korttidsvården. 
 
Arbetsgruppen föreslår att Vårdteam Blekinges uppdrag enligt äldrenämndens 
beslutade riktlinjer för korttidsvården i Karlskrona kommun börjar gälla fr o m  
1 oktober 2006. Anledningen är att det kan bli svårt att starta upp verksamhet i 
nya lokaler och med ny inriktning inför semesterperioden.  Äldreförvaltningen 
kommer också inför fastställande av uppdrag till Vårdteam Blekinge fortsätta 
diskussionen med landstinget om samverkan av lösningen korttidsvård. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsutformning tillsammans 
med Vårdteam Blekinge. 
 
Vidare föredras förslag till användning av så kallade anpassade lägenheter, samt 
de hyresbelopp för lägenheterna som fastighetsavdelningen räknat fram. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna plan för omflyttning av verksamhet korttidsvård vid Rosengården 
till ombyggda lokaler Pantern, 
 
att godkänna förslag till verksamhetsutformning för korttidsvård, samt anpassade 
lägenheter och lokaler för rehabilitering Pantern som underlag för omförhandling 
av uppdrag med Vårdteam Blekinge, samt 
 
att inriktningen vid planeringen av ändrat uppdrag till Vårdteam Blekinge skall 
vara oktober 2006. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
    forts. 
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§ 13 (forts) 
Förslag till uppdrag med anledning av flyttning av korttidsvård till Pantern 
 
Vid övergripande samverkansgruppens möte 060221 krävde Kommunal sektion 
12 förhandling enl MBL § 38 ang förslaget om att utvidga och ändra uppdraget 
för Vårdteam Blekinge. 
 
Av detta skäl föreslås äldrenämnden besluta  
 
att i avvaktan på förhandlingen med berörd facklig organisation ej ta ställning till 
förslaget att uppdra åt Vårdteam Blekinge att ansvara för beviljade hemtjänst-
insatser hos boende i hus A – 7 lägenheter. 
 
Vidare föreslås äldrenämnden besluta  
 
att uppdra åt en arbetsgrupp med representanter från personalen vid berörda 
verksamheter vid Pantern arbeta vidare med utvecklingen av rehabilitering och 
sociala aktiviteter i gemensamhetslokalerna, samt  
 
att godkänna hyresnivåerna för lägenheterna enl upprättad bilaga. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att i avvaktan på förhandlingen med berörd facklig organisation ej ta ställning till 
förslaget att uppdra åt Vårdteam Blekinge att ansvara för beviljade hemtjänstin-
satser hos boende i hus A – 7 lägenheter, 
 
att godkänna plan för omflyttning av verksamhet korttidsvård vid Rosengården 
till ombyggda lokaler Pantern, 
 
att godkänna förslag till verksamhetsutformning för korttidsvård, samt anpassade 
lägenheter och lokaler för rehabilitering Pantern, med hänsyn till förhandlings-
resultatet, som underlag för omförhandling av uppdrag med Vårdteam Blekinge,  
 
att inriktningen vid planeringen av ändrat uppdrag till Vårdteam Blekinge skall 
vara oktober 2006, 
 
att uppdra åt en arbetsgrupp med representanter från personalen vid berörda 
verksamheter vid Pantern arbeta vidare med utvecklingen av rehabilitering och 
sociala aktiviteter i gemensamhetslokalerna, samt  
 
att godkänna hyresnivåerna för lägenheterna enl upprättad bilaga. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0026.214 
Samhällsb förv 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 14 
Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5.10 m fl (Vämöstrand) 
 
Förslag till program för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand) är översänt för 
samråd. Planområdet är beläget utmed Sunnavägens tidigare sträckning, mellan 
nuvarande Sunnavägen och Sunna kanals utlopp. Planförslaget innebär att 
området bebyggs med ca 40 lägenheter i flerbostadshus. Den föreslagna 
bebyggelsen är av en typ enligt Skanskas Bo-Klok-koncept, flerbostadshus i 
vinkel i två plan med 5-6 lägenheter i varje hus. Förslaget syftar till att skapa en 
attraktiv och varierande stads- och boendemiljö. Förslaget syftar också till att 
skapa en vacker och sammanhållen front mot vattnet samt att knyta ihop 
stadsdelarna Västra Mark och Lindesnäs. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till yttrande med synpunkter. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att avge synpunkter på planprogram för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand) 
i enlighet med upprättat yttrande. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0248.214 
Samhällsb förv 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 15 
Yttrande över detaljplan för Flundran 3 m fl, Saltö 
 
Förslag till detaljplan för Flundran 3 m fl fastigheter på Saltö är utställd för 
granskning. Planförslaget syftar till att möjliggöra en omvandling av fryshus-
tomten på platån på Södra Saltö till bostäder. Målet anges vara att södra Saltö 
omvandlas till en ny variationsrik och spännande stadsdel med en blandning av 
bostäder och verksamheter. 
 
Planförslaget innebär att all befintlig bebyggelse på höjdplatån rivs. Nybyggna-
tionen omfattar 170 lägenheter i nio hus fördelade på 132 bostadsrätter och 38 
hyresrätter. Byggnaderna varierar i höjd för att förstärka topografin. Byggnationen 
sker i form av punkthus för att ge en lättare volym. 
 
Äldreförvaltningen har påbörjat en inventering och bedömning av tomter/områden 
inom distriktet Trossö-mellanstaden som kan vara möjliga och lämpliga för 
lokalisering av särskilt boende. Arbetet görs i samverkan med tekniska förvalt-
ningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att finna förslag på 
alternativa lösningar på såväl kort sikt, 2-3 år, som på längre sikt, 5-10 år. Arbetet 
är tänkt att kunna ingå som en del i projektet Framtidsprogram för äldreomsorgen 
i Karlskrona. 
 
Med anledning av detta arbete samt vad samhällsbyggnadsförvaltningen framför 
om möjligheterna att inrymma ett särskilt boende inom Flundran 3 föreslår 
äldreförvaltningen att äldrenämnden inte lämnar ytterligare synpunkter än vad 
som tidigare framförts.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att inte lämna ytterligare synpunkter än vad som tidigare framförts över detaljplan 
för Flundran 3 m fl på Saltö. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2005.0272.214 
Samhällsb förv 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 16 
Förslag till yttrande över Fördjupning av översiktsplan för Karlskrona 
kommun, Trummenäsområdet 
 
Förslag till fördjupning av översiktplan för Trummenäsområdet är utställt för 
granskning och handlingarna har tillställts äldrenämnden. 
 
Den gällande översiktsplanen från år 2002, anger inriktningen att ny bebyggelse i 
kust- och skärgårdsområden på ett naturligt sätt ska ansluta till befintlig bebygg-
else. Förtätning och funktionsomvandling är att föredra framför helt nya områden 
samtidigt som det är angeläget att lösa vatten- och avloppsfrågorna i de kustnära 
områdena där permanentboendet ökar. Behov av en fördjupning över Trummenäs-
området tas upp. 
 
Syftet med fördjupningen anges vara att belysa förutsättningarna för att utveckla 
området, framförallt mot bakgrund av vatten- och avloppsförsörjningen. Trycket 
anges vara stort på att utveckla området både vad avser omvandling av befintlig 
fritidsbebyggelse till permanentboende som nyexploatering. 
 
Äldreförvaltningen har i samrådsskedet framfört synpunkter. 
 
Äldreförvaltningen har inga ytterligare synpunkter med anledning av utställningen 
av planförslaget. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att inte lämna några synpunkter, utöver vad som tidigare framförts, över förslag 
till fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 17 
Revidering av demensomvårdnadsplan för vården av dementa personer i 
Karlskrona 

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

 
att godkänna reviderad Demensomvårdnadsplan. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare  

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

 
 
 
 
 
 
§ 19 
Information om försäljning av äldreboenden 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om kommunens försäljning av en del 
fastigheter, där äldreförvaltningen har verksamhet. 
 
Det finns ett avtal som löper ut 2021-04-01 på Tvegölja, Ljungskär och Storören, 
där Östergården och Glimten är belägna. 
 
Vad gäller Fregatten finns ett 5-årigt blockhyresavtal för bostäderna och ett 10-
årigt avtal för dagcentral och kök. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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     Dnr 2005.0519.753 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 20 
Redovisning av rapport Handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen 
inom äldre- och handikappomsorgen i KKKVH-kommunerna 

 
Ärendet utgår. 
 
___________________ 
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Diariet     Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 21 
Antal sökande till särskilt boende januari 2006, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i januari 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i januari 
65 personer, 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är i 
januari 13 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  2005.0220.108 
Länsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
  § 22 
  Förslag till yttrande över anmälan mot äldrenämnden för brister i vård 
 

Länsstyrelsen har begärt äldrenämndens yttrande över inkommen anmälan om 
brister i vård och bemötande vid ett korttidsboende. 
 
Förslag till yttrande har upprättats. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslaget till yttrande. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0258.779 
Ledn gr 
 
 
 
 
 
 
 
  § 23 
  Information ang beslut om anmält ärende av fallolycka i samband med 

förflyttning från säng till rullstol med hjälp av taklyft 
 
  Vid olyckor/tillbud där medicintekniska produkter är inblandade skall anmälan 

om detta meddelas tillverkaren, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. 
 
  Tillverkaren, Liko, meddelade till Äldreförvaltningen redan i juli vid samma 

tillfälle både Initialrapport och Slutrapport. Av bedömningen framgår att det 
inträffade var att relatera till brister i handhavande av utrustningen och kontroller 
av att selöglan inte var korrekt applicerad. 

 
  Läkemedelsverket meddelade i januari 2006 till Äldreförvaltningen att de tagit del 

av tillverkarens utredning och slutsats samt att ärendet avskrevs från vidare 
handläggning. 

 
  Socialstyrelsen meddelade i beslut avseende anmälan enligt Lex Maria i februari 

2006 till Äldreförvaltningen att Socialstyrelsen inte kommer att vidta någon 
åtgärd med anledning av anmälan. Socialstyrelsens bedömning grundar sig på att 
den personal som haft ansvar för den allmänna omvårdnaden och tillsynen inte 
utfört dessa uppgifter som hälso- och sjukvårdspersonal utan som omvårdnads-
personal i enlighet med socialtjänstlagen. Socialstyrelsens tillsyn omfattar 
legitimerad personal och vårdpersonal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på 
delegation. 

 
Förskrivning, kontroll och information angående taklyften har varit korrekt 
hanterat även bedömning och omhändertagandet av patienten i samband med 
fallet. Socialstyrelsen bedömer också att de åtgärder som vidtagits angående 
lyftteknik är relevanta och bör kunna öka patientsäkerheten. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna avrapporteringen i ärendet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 



  1 mars 2006 17 

Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 24 
Information om verksamhet och ekonomi vid distrikt Trossö - Mellanstaden 
 
Distriktschef  Eva Herbertsson informerar om verksamheten vid distrikt Trossö - 
Mellanstaden. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 25 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2006-02-15. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari 2006.  
c) detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
 



  1 mars 2006 19 

 
 
 
 
 
 
 

  § 26 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 4 Yttrande över Kommunal befogenhet att tillhandahålla hushållsnära  
 tjänster åt äldre (dnr S2005/8833/ST) 
 
Kommunfullmäktige 
§ 231  Inkomna motioner och medborgarförslag. 
§   10  Utvärdering av integrationsplaner för 2004 och reviderade planer för  
  20005-2006 för Karlskrona kommunkoncern. 
   
Socialstyrelsen 
Projekt – Förbättring av vårdhygien inom Sveriges kommuner. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av 
hjälpmedel under de senaste tre åren. 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2006-02-06 Mål nr 351-06 
 
Räddningsverket 
Nya chanser att söka pengar från Kompetensstegen. 
 
Blekinge FoU-enhet 
Riktlinjer för utredning av minnesproblem och för vård av personer med 
demenssjukdomar i Blekinge. 
Årsrapport 2005. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens AU 2006-01-19. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp tillika Skyddskommitté  
2005-12-13. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-01-17. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2006-01-12. 
 
Brev 
Stiftelsen Hemmet – Äldreomsorg på Pantarholmen – nya ingångsvärden. 
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§ 27 
Frågor 
 
Hemförsäkring 
Veste Brynestam hänvisar till ett TV-program som tagit upp att hemförsäkring 
inte gäller då vårdtagarna inte låser sin dörr. 
 
Distriktschef Eva Herbertsson hade också sett programmet och ska undersöka 
frågan med försäkringsansvarig i kommunen. Återkommer med besked. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  

 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 29 mars  2006, kl 14.00 – 16.55 
 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) kl 14.00 – 15.40 §§ 28 – 30 

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

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

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Bengt Lindskog 

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 
Kf § 28 
Ledn gr Budgetuppföljning med prognos per 28/2 -06 
Utredare  

Äldrenämndens resultat efter två månader visar -0,8 Mkr. Verksamheten beräknas 
uppvisa ett underskott med ca – 11,5 mkr för år 2006. Prognostiserad avvikelse 
förklaras huvudsakligen av fortsatt ökning av hemtjänstvolymen och stora 
kostnader för hemsjukvård. Bakom prognosen finns också befarade avvikelser för 
avgifter och externa intäkter.  
 
På grund av Äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat 
svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observan-
dum i fråga om ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen väljer att 
försöka beräkna prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som 
ett ungefärligt värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någon-
stans mellan -9,5 mkr och -13,5 Mkr, vilket innebär ett spann på mindre än 1 % av 
äldreförvaltningens totala kommunbidrag.  
Enligt gällande anvisningar om åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse skall 
nämnd skyndsamt vidta åtgärder i syfte att förhindra sådant överskridande. 
Förslag till besparingar lämnas inte i denna uppföljning eftersom kommun-
fullmäktige beslutat om direktiv betr oförändrat antal särskilda boendeplatser och 
oförändrad ambitionsnivå i vården. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport, samt 
att uppdra åt äldreförvaltningen i samband med nästa budgetuppföljning redovisa 
en fördjupad analys av hemtjänstens förändring med prognos. 

 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Camilla Brunsberg yrkar att äldrenämnden gör en framställan till kommun-
styrelsen och begär att få utöka budgetram enligt prognostiserat underskott. 
 
Peter Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag avslag på Camilla 
Brunsbergs tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande mot Peter 
Johanssons avslagsyrkande av detsamma och finner att äldrenämnden beslutat 
enligt Peter Johanssons avslagsyrkande. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen i samband med nästa budgetuppföljning redovisa 
en fördjupad analys av hemtjänstens förändring med prognos. 
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Diariet  Dnr 2006.0050.214 
Samhällsb förv 
Ledn gr 
Utredare 

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

 
 
§ 30 

  Beställning av ombyggnation av lokaler för hemtjänst och kontor vid 
Hjulhammar 

 
Äldreförvaltningen hyr lokaler i kv Hjulhammar av Karlskrona kommuns 
fastighetsavdelning. 
 
Under de senaste åren har det varit stora problem i kontorslokalerna med 
ventilationen, vilket påpekats i skyddsronder. 
 
Äldreboendet saknar ett heltäckande brandlarm med detektorer i varje lägenhet. 
Entrén till boendets lokaler har behov av tillgänglighetsanpassning. 
 
Äldreförvaltningen har mot bakgrund till de arbetsmiljöproblem som finns i 
kontorslokalerna efterhört med fastighetsförvaltningen om möjligheterna att hyra 
andra lokaler på Trossö. Fastighetsförvaltningen har inte kunnat erbjuda något 
alternativ. Man har också prövat förutsättningarna att bygga om lokalerna till 
bostadsrättslägenheter, men funnit att detta ej är ekonomiskt möjligt. 
En mindre arbetsgrupp med representanter från äldreförvaltningen och fastighets-
avdelningen har tagit fram ett förslag till förbättringar och förändringar i lokalerna 
enligt verksamhetens önskemål. 
Investeringskostnaderna är beräknade till 4 650 000 kronor. Äldreförvaltningen 
får en ökad hyra på 465 000 kronor/år. Inom budget 2006 finns 300 000 kronor 
avsatta för ökad hyra för Hjulhammar. Äldreförvaltningen kommer att få reduc-
ringar av hyror vid andra enheter, vilket kan finansiera de resterande 165 000 
kronor, när hyran ger helårseffekt 2007. 
 
Fastighetschef Håkan Franzén informerar om ärendet och besvarar frågor. 
Framkommer bl a att ombyggnad av lokalerna till lägenheter ej är ekonomiskt, att 
lokalerna som ägs av kommunen skall användas enligt koncernnytteprincipen, 
samt att det enl kommunfullmäktiges principbeslut om att samla förvaltningsled-
ningarna i kommunhuset ej är möjligt att flytta in mera verksamhet i 
Ruthensparre. 
 
Gunhild Arvö yrkar återremiss av ärendet för vidare utredning om vad ombygg-
nadskostnaden är och om det är ett realistiskt pris på avyttring för lägenheter. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att med minoritetsåterremiss återremittera ärendet. 
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Diariet  Dnr 2005.0505.739 
Ledn gr 
Utredare 

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

 
 
 
§ 32 
Förslag till jämställdhetsplan för äldreförvaltningen 2006 
 
Kommunfullmäktige antog 2005-09-22 jämställdhetsprogram för kommunen år 
2006. Varje förvaltning/bolag skall en gång per år göra sin egen jämställdhetsplan 
med utgångspunkt från kommunens gemensamma program. Enligt detta ansvarar 
respektive nämnd/styrelse för att målen översätts till ett för respektive verksamhet 
relevant sätt. Därför skall äldrenämnden ta ställning till förslaget till plan för 
äldreförvaltningen. 
 
Förvaltningen vill göra äldrenämnden särskilt uppmärksam på kommunens 
målsättning om 2.3 Strävan mot heltidstjänster vari står Alla anställda i 
Karlskrona kommun skall inneha heltidstjänster och endast i undantagsfall skall 
deltidstjänster förekomma. Eftersom flertalet anställda vid äldreförvaltningen har 
deltidssysselsättning så vill förvaltningen uppmärksamma nämnden extra på mål 3 
sidan 7 i förvaltningens förslag. 
 
Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat utreda förutsättningarna för fortsatt 
höjning av sysselsättningsgraden och fler heltidstjänster enligt ambitionen i 
kommunens jämställdhetsprogram. Därvid kommer olika modeller att studeras för 
organisation, bemanning m m bl a i andra kommuner. Förvaltningen återkommer 
med information och eventuella förslag om förändringar i denna fråga. 
 
Äldreförvaltningen föreslås äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslaget till jämställdhetsplan för äldreförvaltningen 2006. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Peter Johansson yrkar att Mål 8, 2:a stycket ersätts med Män och kvinnor har att 
gemensamt ta ansvar för familjen och fullt dela föräldraskapet. Kvinnor och män 
har ett gemensamt ansvar för detta. I övrigt bifall till jämställdhetsplanen. 
 
Camilla Brunsberg yrkar att Mål 8, 1:a styckets 2:a mening stryks. 
 
Lena Hjorth och Henrik Wachtmeister yrkar bifall till Peter Johanssons och 
Camilla Brunsbergs ändringsyrkanden. 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande mot 
avslagsyrkande och finner att äldrenämnden beslutat avslå densamma. 
  forts. 
 
 
§ 32 (forts) 
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Förslag till jämställdhetsplan för äldreförvaltningen 2006 
 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder Camilla Brunsbergs förslag röstar JA. Den som biträder avslagsyrkande 
röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 8 NEJ-röster.  
JA röstade Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Evy Andreasson, Henrik 
Wachtmeister, Lennart Johannisson, Lena Hjorth, Kenneth Mattsson. 
NEJ röstade Mats Crambé, Kerstin Johansson, Siv Brorsson, Siv Holmberg, Bengt 
Lindskog, Inge Elmström, Christer Göstasson, Peter Johansson.  
 
Äldrenämnden är överens om Peter Johanssons ändringsyrkande. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att Mål 8, 2:a stycket ersätts med Män och kvinnor har att gemensamt ta ansvar 
för familjen och fullt dela föräldraskapet. Kvinnor och män har ett gemensamt 
ansvar för detta, samt 
 
att i övrigt godkänna förslaget till jämställdhetsplan för äldreförvaltningen 2006.  
 
___________________ 
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Diariet     Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 33 
Antal sökande till särskilt boende februari 2006, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i februari 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
februari 65 personer, 2 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 
månader är i januari 15 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet     Dnr 2005.0519.753 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 34 
Redovisning av rapport Handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen 
inom äldre- och handikappomsorgen i KKKVH-kommunerna 

 
Myndighetschef Carina Thörnqvist informerar om den rapport som en arbetsgrupp 
bestående av avdelningschefer eller motsvarande i KKKVH-kommunerna fått i 
uppdrag att ta fram rörande handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen inom 
äldre- och handikappomsorgen. 
 
Rapporten visar på stora likheter mellan kommunerna, men det finns även 
jämförelseområden där man noterar betydande olikheter. 
 
Det finns önskemål om fortsatta kontakter mellan kommunerna för kompetens-
utveckling, bl a i form av gemensamma utbildningar och seminariedagar med 
förutbestämda teman. Det finns även önskemål att hitta former där representanter 
från verkställigheten deltar i utbytet. 
 
Den gemensamma studie som nu genomförts visar på behov av att säkra statistik-
produktionen för att kunna göra mer rättvisande jämförelser. Det finns även behov 
av att finna gemensamma definitioner för olika målgrupper för att bättre kunna 
beskriva behov och förändringar över tiden. 
 
Rapporten i sin helhet har lämnats till äldrenämndens ledamöter. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 35 

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

 
 



  29 mars 2006 12 

Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 36 
Information om verksamhet och ekonomi vid konsultteamet 
 
Områdeschef Christine Sjökvist informerar om verksamheten vid konsultteamet. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 37 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2006-03-15. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari 2006.  
c) ändring av detaljplan för del av stadsplan för kv Wattrang.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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  § 38 

MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 31 Rekrytering av förvaltningschef vid äldreförvaltningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge län, upprättad 
i januari 2006 och reviderad i februari 2006. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 06-03-13 Dnr 701-142-06 
   
Regeringsrättens underrättelse 
Mål nr 7493-04 
 
Arbetsmiljöverket 
Underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen. 
 
Förtroendenämnden Blekinge 
Verksamhetsberättelse 2005. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens AU 2006-02-21. 
Minnesanteckningar angående Kompetensstegen 2006-02-22. 
Minnesanteckningar angående Kompetensstegen 2006-03-08. 
Sammanställning från seminariedagen 2006-03-02. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2006-02-16. 
Kommunala pensionärsrådet 2006-02-27. 
 
___________________ 
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§ 39 
Frågor 
 
Inga frågor hade inkommit. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 april 2006  
 
§ 40 Information om Sveriges bästa seniorrestaurang, Elinebergs kök 

 
§ 41 Budgetuppföljning per 060331 med prognos  
 
§ 42 Beställning av ombyggnation av lokaler för hemtjänst och kontor vid Hjulhammar 
 
§ 43 Revidering av integrationsplan för äldrenämnden perioden 2006 – 2008 
 
§ 44 Antal sökande till särskilt boende mars 2006, samt fördelade resurser 
 
§ 45 Förslag till yttrande till Länsstyrelsen, Bleking län, över inkommen anmälan om brister i 

bemötande, vård och verkställighet av beslut gällande vårdtagare 
 
§ 46 Information om verksamhet och ekonomi vid kostenheten 
 
§ 47 Delegeringsbeslut 
 
§ 48 MEDDELANDEN 
 
§ 49 Frågor 
 
_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 26 april  2006, kl 14.00 – 16.05 
 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m) 

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Camilla Brunsberg (m)  
  Gunhild Arvö (fp) 
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00 – 16.05 
  Karl-Erik Olsson (s) tjg ers kl 14.00 – 16.05 
  Hampus Engqvist (s) tjg ers kl 14.00 – 16.05 
  Johnas Mård (s) tjg ers kl 14.00 – 16.05 
  Lena Hjorth (fp) tjg ers kl 14.00 – 16.05 
 
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (s)  
  Lennart Johannisson (m)  
  Ann-Marie Branje (m)  
   Veste Brynestam (c)   
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson       
   distriktschef Eva Herbertsson 
   kostchef Gull-Britt Nilsson         
   ekonom Fredrik Svensson  
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   biståndshandläggare Annika Tronje         
   webb-administratör Marie-Louise Bescher    
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Bengt Lindskog  
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 40 – 49 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Bengt Lindskog 

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 40 
 Information om Sveriges bästa seniorrestaurang, Elinebergs kök 
 
 Ordförande Peter Johansson gratulerar personalen från Elinebergs kök till 

utmärkelsen Sveriges bästa seniorrestaurang och överlämnar blommor och en 
check på 10 000 kronor från äldrenämnden. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0141.042 
Kf § 41 
Ledn gr Budgetuppföljning per 060331 med prognos 
Utredare   

Äldrenämndens resultat efter tre månader visar -1,1 Mkr. Verksamheten beräknas 
uppvisa ett underskott med ca –11,5 mkr för år 2006. Prognostiserad avvikelse 
förklaras huvudsakligen av fortsatt ökning av hemtjänstvolymen och stora 
kostnader för hemsjukvård. Bakom prognosen finns också befarade avvikelser för 
avgifter och externa intäkter.  
På grund av Äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat 
svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observan-
dum i fråga om ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen väljer att 
försöka beräkna prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som 
ett ungefärligt värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någon-
stans mellan -9,5 mkr och -13,5 Mkr, vilket innebär ett spann på mindre än 1 % av 
äldreförvaltningens totala kommunbidrag.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
En särskild analys av hemtjänstens volymökning med prognos för 2006 lämnas 
vid dagens sammanträde. 
 
Camilla Brunsberg yrkar att äldrenämnden gör en framställan till kommun-
styrelsen och begär att få utökad budgetram enligt prognostiserat underskott. 
Peter Johansson yrkar ett tillägg att underrätta kommunstyrelsen om den analys 
som gjorts av orsakerna till hemtjänstens volymökning. 
 
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande mot avslag 
av detsamma och finner att äldrenämnden beslutat avslå detsamma. 
 
Ordföranden ställer proposition på Peter Johanssons tilläggsyrkande mot avslag 
av detsamma och finner att äldrenämnden beslutat bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport, samt 
 
att underrätta kommunstyrelsen om den analys som gjorts av orsakerna till 
hemtjänstens volymökning. 

 
  Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Evy Andreasson, Ingela Abramsson, Lena 

Hjorth, Jan-Åke Nordin reserverar sig till förmån för eget yrkande. 



  26 april 2006 5 

Diariet  Dnr  
Tekn förv 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 

§ 42 
Beställning av ombyggnation av lokaler för hemtjänst och kontor vid 
Hjulhammar 
  
Äldreförvaltningen hyr lokaler i kv Hjulhammar av Karlskrona kommuns 
fastighetsavdelning. 
 
Under de senaste åren har det varit stora problem i kontorslokalerna med 
ventilationen, vilket påpekats i skyddsronder. 
 
Äldreboendet saknar ett heltäckande brandlarm med detektorer i varje lägenhet. 
Entrén till boendets lokaler har behov av tillgänglighetsanpassning. 
 
Äldreförvaltningen har mot bakgrund till de arbetsmiljöproblem som finns i 
kontorslokalerna efterhört med fastighetsförvaltningen om möjligheterna att hyra 
andra lokaler på Trossö. Fastighetsförvaltningen har inte kunnat erbjuda något 
alternativ. Man har också prövat förutsättningarna att bygga om lokalerna till 
bostadsrättslägenheter, men funnit att detta ej är ekonomiskt möjligt. 
 
En mindre arbetsgrupp med representanter från äldreförvaltningen och fastighets-
avdelningen har tagit fram ett förslag till förbättringar och förändringar i lokalerna 
enligt verksamhetens önskemål. 
 
Investeringskostnaderna är beräknade till 4 650 000 kronor. Äldreförvaltningen 
får en ökad hyra på 465 000 kronor/år. Inom budget 2006 finns 300 000 kronor 
avsatta för ökad hyra för Hjulhammar. Äldreförvaltningen kommer att få reduce-
ringar av hyror vid andra enheter, vilket kan finansiera de resterande 165 000 
kronor, när hyran ger helårseffekt 2007. 
 
Distriktschef Eva Herbertsson och fastighetschef Håkan Franzén har på begäran 
av äldrenämnden kompletterat ärendet med ytterligare uppgifter. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att hemställa hos tekniska nämnden att lokalerna och äldreboendet vid 
Hjulhammar förbättras enligt utarbetat förslag.  
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
    forts. 
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§ 42 (forts) 
Beställning av ombyggnation av lokaler för hemtjänst och kontor vid 
Hjulhammar 
 
Jan-Åke Nordin yrkar att bifalla hemställa hos tekniska nämnden att äldreboendet 
vid Hjulhammar förbättras enligt utarbetat förslag, samt att bordlägga frågan vad 
gäller övriga lokaler. 
 
Peter Johansson yrkar att frågan avgörs vid dagens sammanträde. 
 
Ordföranden ställer proposition på att bordlägga ärendet mot att ärendet avgörs 
vid dagens sammanträde och finner att äldrenämnden beslutat att ärendet avgörs 
vid dagens sammanträde. 
 
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder Jan-Åke Nordins bordläggningsyrkande röstar JA. Den som biträder Peter 
Johanssons yrkande att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar NEJ.  
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster, 9 NEJ-röster.  
JA röstade Camilla Brunsberg, Gunhild Arvö, Evy Andreasson, Ingela 
Abramsson, Lena Hjorth, Jan-Åke Nordin. 
NEJ röstade Mats Crambé, Siv Holmberg, Bengt Lindskog, Christer Göstasson, 
Karl-Erik Olsson, Hampus Engqvist, Johnas Mård, Annelie Svensson, Peter 
Johansson.  
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att lokalerna och äldreboendet vid 
Hjulhammar förbättras enligt utarbetat förslag.  
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr  
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 43 
Revidering av integrationsplan för äldrenämnden perioden 2006 – 2008 
 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt nämnderna att årligen upprätta 
integrationsplan med mätbara mål. Detta gjordes första gången 2005 då 
äldrenämnden tog en treårig plan för åren 2004 – 2006. 
 
Förslag till revidering av integrationsplan har upprättats. 
 
Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag ska även redovisa målupp-
fyllelse och utvärdering till kommunstyrelsen. Denna redovisning har upprättats. 
 
Arbetsgruppen i integrationsfrågor aktualiserade i samband med revideringen av 
integrationsplanen att Kommunala pensionärsrådet, som representerar pensionärs-
föreningar, initierar ett aktivt integrationsarbete även inom föreningar och 
frivilligorganisationer med syfte att äldre med utländsk bakgrund erbjuds en reell 
möjlighet till samma aktiviteter som finns tillängliga för äldre svenskar. Förslaget 
har inte inarbetats i integrationsplanen för 2006 – 2008. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson rapporterar att övergripande samverkansgruppen 
tillstyrkt förslaget, men med den synpunkten att planen inför nästa revidering bör 
pröva behovet av ytterligare åtgärder betr personal. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslag till reviderad integrationsplan för äldrenämnden perioden 
2006 – 2008, 
 
att godkänna förslag till redovisning av måluppfyllelse och utvärdering för 2005, 
samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att planera och genomföra åtgärder enligt planen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet     Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
§ 46 
Information om verksamhet och ekonomi vid kostenheten 
 
Kostchef Gull-Britt Nilsson informerar om verksamheten vid kostenheten. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 47 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2006-04-12. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2006.  
c) yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen.  
d) yttrande över detaljplan för del av Mursleven 6 m fl.       
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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  § 48 

MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 21 Avsägelser av kommunala uppdrag. 
§ 22 Kommunala val. 
§ 26 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2005 för Karlskrona  
        kommunkoncern. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Karlskrona kommun i siffror. 
 
Tekniska nämnden 
§ 31 Beslut om disposition av ospecificerade investeringsanslag för fastighets- 
        förvaltning och begäran om investeringstillstånd för förbättringar av  
        arbetsmiljö och diverse övriga förbättringar i kv Hjulhammar. 
 
Röda Korset 
Aktiverad besöksverksamhet – Ett pilotprojekt i Karlskronas Röda Korskrets. 
   
Protokoll/Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar angående Kompetensstegen 2006-03-22. 
Minnesanteckningar angående Kompetensstegen 2006-04-06. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2006-03-16. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-03-20. 
 
_________________ 
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§ 49 
Frågor 
 
Gym 
Ingela Abramsson (c) efterhör hur många gym det finns inom förvaltningens 
verksamheter och hur de används. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson kommer att lämna frågan vidare till Mia 
Eriksdotter, som kommer att informera äldrenämnden om detta. Mia arbetar med 
förvaltningens friskvård och rehabilitering. 
 
Rödeby nattpatrull 
Annelie Svensson (s) efterhör varför inte nattpatrullverksamheten kommit igång. 
 
Distriktschef Eva Herbertsson informerar att tjänsterna tillfälligt tillsatts med 
vikarier och att det gått ut erbjudande till nattpersonalen om arbete i den nya 
nattpatrullen. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar också om att det pågår en genomgång 
av hela strukturen i nattpatrullverksamheten. En genomgång kommer att lämnas 
till äldrenämnden vid kommande möte. 
 
Rödeby hemtjänst 
Annelie Svensson (s) efterhör vad som sker med de tomma lokalerna när Rödeby 
hemtjänst flyttar från kommunalhuset. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson återkommer i ärendet. 
 
Gym på Elineberg 
Annelie Svensson (s) efterhör om det vid ombyggnationen av Elineberg kommer 
att finnas plats för ett gym. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson återkommer i ärendet. 
 
Sekretess 
Johnas Mård (s) har synpunkter på förvaltningens utskick av sekretessbelagda 
handlingar. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson kommer att kontakta kommunjuristen i frågan och 
återkommer med svar i ärendet. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 31 maj 2006  
 
§ 50 Information om Sveriges bästa demensboende, Pärlans gruppboende, Hjulhammar 
 
§ 51 Delårsbokslut och budgetuppföljning äldrenämnden april 2006  
 
§ 52 Yttrande angående motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående samordning av 

demensvården och förbättringar för de drabbade  
 
§ 53 Förslag till svar på motion Äldreomsorgen Direkt 
 
§ 54 Översyn kost och nutrition inom äldreomsorgen i Karlskrona 
 
§ 55 Förslag till tillämpning av friskvårdspolicy inom Äldreförvaltningens verksamheter 
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§ 59 Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen 
 
§ 60 Information om hemförsäkring för vårdtagare inom äldreförvaltningens särskilda boenden 
 
§ 61 Antal sökande till särskilt boende april 2006, samt fördelade resurser 
 
§ 62 Förslag till yttrande över anmälan om diskriminering på grund av funktionshinder 
 
§ 63 Delegeringsbeslut 
 
§ 64 MEDDELANDEN 
 
§ 65 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 31 maj 2006, kl 14.00 – 16.00 
 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s)  
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m) 

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

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Annelie Svensson 

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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 § 50 
 Information om Sveriges bästa demensboende, Pärlans gruppboende, 

Hjulhammar 
 

Ordförande Peter Johansson gratulerar personalen från Pärlans gruppboende, 
Hjulhammar till utmärkelsen Sveriges bästa demensboende och överlämnar 
blommor och en check på 10 000 kronor från äldrenämnden. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 

 
 

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

 
 
  



  31 maj 2006 5 

Diariet Dnr 
Kf 
Ledn gr 
Utredare   

 
 
 
 

   
  § 52 

Yttrande angående motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående 
samordning av demensvården och förbättringar för de drabbade  
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt äldrenämnden att 
utveckla och förbättra möjligheterna för demensvården där anhörigas behov 
beaktas, att öka samverkan än mer mellan kommunen och landstinget vad gäller 
demensvården.  
 
Av upprättad redovisning framgår att äldrenämnden sedan flera år ägnar demens-
vården mycket stor uppmärksamhet. Äldreförvaltningen har i uppdrag att utveckla 
vården både i samarbete med landstinget, frivilligorganisationer och anhöriga/ 
närstående.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att tillstyrka motionen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2006.0129.730 
Kf 
Ledn gr 
Utredare  

 
 
 
 
 
§ 53 
Förslag till svar på motion Äldreomsorgen Direkt  
 
Rubricerade motion är överlämnad till äldrenämnden för beredning och svar till 
kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2006. 
 
I motionen framförs behov av en enkel, lättillgänglig direktkontakt till äldre-
omsorgen. Genom ett telefonnummer ska alla kommuninvånare kunna få besked 
om; hur man når olika instanser, utbud av hjälp, rätt till hjälp, avgifter, hur 
synpunkter och klagomål lämnas, intresseföreningar m m. I motionen framförs att 
god tillgänglighet och information är av vikt för att människor ska känna trygghet. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett svar på motionen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige  
besluta 

  
att med hänvisning till vad som redovisas i upprättad skrivelse och 
äldreförvaltningens planerade åtgärder anse motionen besvarad. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
§ 55 
Förslag till tillämpning av friskvårdspolicy inom Äldreförvaltningens 
verksamheter 
 
I oktober 2005 tog kommunfullmäktige beslut avseende friskvårdspolicy. 
 
Äldreförvaltningen har därefter berett frågan om hur policyn kan tillämpas då 
förutsättningarna ser olika ut i verksamheterna. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås följande tillämpning: 
 
1. Att snarast erbjuda en friskvårdstimme i veckan till de personalkategorier som 

uppfyller förutsättningen för att så kan ske inom respektive verksamhets 
ekonomiska ram. 

2. Till anställd i äldreförvaltningen som ej kan nyttja friskvårdstimmen kan, 
inom ramen för skattelagstiftningen, ett ekonomisk stöd till träningskort eller 
liknande utbetalas. För innehavare år 2006 fastställs stöder till ett engångs-
belopp motsvarande 250 kronor avseende hälsofrämjande aktivitet utövad på 
fritid mot uppvisade av kvitto. 

 
Förväntad ekonomisk konsekvens: 
Första punkten hanteras inom given ekonomisk ram. 
Andra punkten bedöms kosta cirka 100 000 kronor och hanteras genom ombud-
getering inom befintlig ram. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna ovanstående tillämpning av friskvårdspolicyn.  
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
   

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

 
 
 

 
Diariet 
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Kf 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
§ 57 

 Årsredovisningar 2005 för donationsfonder 
 
Äldrenämnden har tre fonder vars årsredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen. 
 
Karl Gustafssons fond, Elineberg 
Fondens avkastning ska användas för trivselbefrämjande åtgärder på Elineberg. 
 
Leopold Rubens sjukvårdsfond 
Fondens avkastning ska användas för inköp av medicin och för annan hjälp åt 
mindre bemedlade, sjuka personer, som är mantalsskrivna i Augerums och 
Flymens församlingar. 
 
Fonden har en särskild styrelse. 
 
May Carlssons minnesfond 
Fondens avkastning från föregående år samt 25 000 kronor ur kapitalet delas ut 
årligen till äldreboendena på Trossö för angenäma avbrott i tillvaron för de 
boende. 
 
Revisionsgranskning är utförd av auktoriserade revisorer. 

  
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
att  godkänna upprättade årsredovisningar 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 
Ks 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 

 § 58 
Investeringstillstånd för storköksutrustning 
 
För investeringar överstigande 500 000 kronor, erfordras investeringstillstånd från 
kommunstyrelsen, därför föreslås äldrenämnden begära investeringstillstånd för 
följande investering. 
 
Utifrån en underhållsplan byts storköksutrustningen på äldreförvaltningens kök ut. 
Efter genomförd upphandling av den utrustning som behöver bytas kan man 
konstatera att årets investering kommer att uppgå till ca 950 000 kronor. 
 
Investeringsmedel för storköksutrustning motsvarande 760 000 kronor finns 
avsatta i äldrenämndens investeringsbudget. Resterande 190 000 kronor föreslås 
omfördelas från övriga budgeterade investeringar inom äldrenämndens investe-
ringsbudget. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att investeringstillstånd meddelas inom ramen 950 000 kronor för investering i 
storköksutrustning. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 

 § 59 
Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen 

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson rapporterar om kvalitets-
arbete inom äldreförvaltningen juli – december 2005. 
 
 Ett dokument har upprättats om pågående kvalitetsarbete beträffande: 
 

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

 
Diagram med jämförelsetal kvartal 3 och 4 år 2002, 2003, 2004 och 2005 
avseende läkemedelshantering, omvårdnad/incidenter och fall har översänts till 
nämndens ledamöter. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 

 § 60 
Information om hemförsäkring för vårdtagare inom äldreförvaltningens 
särskilda boenden 
 
Vid äldrenämndens sammanträde den 1 mars 2006, § 27, ställdes frågan om 
vårdtagares hemförsäkring vid äldreförvaltningens särskilda boenden. Frågan har 
även tagits upp i verksamheten och av anhöriga. 
 
Äldreförvaltningen har kontaktat Karlskrona kommuns försäkringsmäklare, Willis 
AB, för att främst få en del frågor belysta. Willys har gett vägledning för fortsatt 
agerande. 
 
Äldreförvaltningen avser att agera enligt följande: 
 
• Samtliga vårdtagare i samtliga särskilda boenden uppmanas att teckna egen 

hemförsäkring. 
• Varje vårdtagare uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för att klargöra 

vilka aktsamhetskrav vid inbrott som gäller för den aktuella hemförsäkringen 
och förutsättningarna för tilläggsförsäkring. 

• Principerna för avgifterna vid de tidigare sjukhemmen skall ses över så att de 
är anpassade till att den enskilde tecknar egen hemförsäkring. 
Äldreförvaltningen återkommer till äldrenämnden med förslag om ändring av 
tillämpningsanvis-ningar till omsorgstaxa. 

• Kommunens subsidiära hemförsäkring nyttjas i det fall behov uppkommer och 
den enskilde saknar egen hemförsäkring. 

 
Äldreförvaltningen kommer att träffa Karlskrona kommuns försäkringsmäklare 
för att klargöra en del frågor och senare återkomma med besked till nämnden. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet     Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 61 
Antal sökande till särskilt boende april 2006, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i april 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i april 66 
personer, 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är i 
april 30 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 2006.0152.108 
Ledn gr 
Utredare 

 
       
 
 
 

  
 § 62 

Förslag till yttrande över anmälan om diskriminering på grund av 
funktionshinder 
 
En personal har anmält äldreförvaltningen till handikappombudsmannen (HO) för 
diskriminering p g a funktionshinder. HO har begärt yttrande till senast 25 maj 
2006, som senare förlängts till 31 maj 2006. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna äldreförvaltningens förslag till yttrande över anmälan om 
diskriminering p g a funktionshinder. 

 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Mikael Lejdeby (fp) deltar på grund av jäv ej i behandlingen av  ärendet. 
Lena Hjorth (fp) går in som ersättare. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
___________________ 
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§ 63 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2006-05-17. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret april 2006.  
c) detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby.  
d) ansökan om överflyttning av ärende enl 16 kap 1 § SoL.  
e) ansökan om bistånd jml 4 kap 2 § och 3 kap 6 § socialtjänstlagen i form  
    av ledsagarservice upp till  30 tim per månad förutom tidigare beviljade  
    18 timmar per månad.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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  § 64 

MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 
§ 48 Befolkningsprognos 2006 – 2015. 
 
Kommunstyrelsen 
§ 70 Taxor för kommunarkivets tjänster. 
§ 71 Revidering av kommunstyrelsens delegationsförteckning. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 53 Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006. 
§ 60 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den  
        1 mars 2006. 
§ 70 Svar på motion om att adoptera en äldre. 
 
Äldreförvaltningen 
Avtal angående offert (utvärdering av projektet Kompetensstegen, 2006-04-08). 
 
Hässleholms kommun 
§ 6 Överflyttning av ärende till Hässleholm kommun, PN 540322. 
 
Regeringsrättens underrättelse 
Mål nr 4326-03. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 06-05-18 Dnr 701-499-06. 
   
Protokoll/Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar angående Kompetensstegen 2006-04-19. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2006-04-13. 
Förtroendenämnden 2006-04-27. 
Kv Hemmet 25, Karlskrona, byggmöte 2006-04-20. 
 
___________________ 
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§ 65 
Frågor 
 
Svar lämnas på frågor ställda vid äldrenämndens möte den 26 april 2006. 
 
Gym 
Mia Eriksdotter informerar äldrenämnden om vilka gym som finns. Mia 
Eriksdotter arbetar med förvaltningens friskvård och rehabilitering. 
 

  Rödeby hemtjänst 
Karlskrona kommuns lokalsamordnare kommer att medverka och redogöra för 
lokalfrågan i Rödeby vid äldrenämndens kommande sammanträde.  

 
Sekretess 
Nämndssekreterare Kerstin Nilsson har kontaktat kommunjuristen i frågan och 
fått besked att förvaltningens hantering av sekretessbelagda handlingar är 
tillfyllest. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 28 juni 2006  
 
§ 66 Information om översyn av äldreförvaltningens organisation 
 
§ 67 Budgetuppföljning 2006-05-31 med prognos  
 
§ 68 Förslag till svar på motion om boendegaranti  
 
§ 69 Förslag till gemensam värdegrund för äldreomsorgen 
 
§ 70 Förslag till detaljplan för Jämjö 6:1 m fl 
 
§ 71 Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 5.10 m fl 
 
§ 72 Information om handlingsplan för ökad tillgänglighet för funktionshindrade 
 
§ 73 Förslag till ansökan om statsbidrag för att utveckla anhörigstödet i Karlskrona kommun 

2006 – 2007 
 
§ 74 Antal sökande till särskilt boende maj 2006, samt fördelade resurser 
 
§ 75 Fyllnadsval  
 
§ 76 Information om förslag till yttrande till länsstyrelsen över enskilt ärende 
 
§ 77 Förslag till budget 2007 och plan för 2008 – 2009 
 
§ 78  Delegeringsbeslut 
 
§ 79  MEDDELANDEN 
 
§ 80 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 28 juni 2006, kl 14.00 – 16.45 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) kl 14.00 – 16.30 §§ 66 – 77  
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m) 

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) kl 14.00 – 16.00 §§ 66 – 76 
  Siv Holmberg (s) 
  Inge Elmström (s) 
  Gunhild Arvö (fp) 
  Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00 – 16.45 
  Lennart Johannisson (m) tjg ers kl 14.00 – 16.45 
  Karl-Erik Olsson (s) tjg ers kl 16.00 – 16.45 §§ 77 - 80 
  Hampus Engqvist (s) tjg ers kl 16.30 – 16.45 §§ 78 – 80   
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson (s) kl 14.00 – 16.00 
  Hampus Engqvist (s) kl 14.00 – 16.30 
  Jonas Nilsson (s)  
  Alf Öien (s) 
  Lena Hjort (fp) 
  Kenneth Mattsson (fp)  
   Veste Brynestam (c)   
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson         
   ekonom Fredrik Svensson 
  Magnus Gruvberger, planerings- och utredningssekreterare 
  Marika Persson, äldrekonsulent 
       webb-administratör Marie-Louise Bescher    
  sekreterare Kerstin Nilsson 
Utses att justera  Annelie Svensson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 66 – 80 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

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

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

_________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 66 
Information om översyn av äldreförvaltningens organisation 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om den utredning som gjorts ang 
översyn av äldreförvaltningens lednings- och stabsorganisation. Utredare har varit 
Ingrid Augustinsson-Swennergren och Kjell Kjellgren vid kommunledningsför-
valtningen. 
 
I äldrenämndens direktiv för översynen anges följande syften:  
• minska sårbarheten i nuvarande lednings- och stabsorganisation 
• se över den geografiska distriktsindelningen för att få jämnare volymer 
• förbereda för eventuellt övertagande av hemsjukvården 
• föreslå åtgärder för att stärka och effektivisera ledningen av verksamhet och 

utveckla stödet till verksamhet och politisk ledning. 
 

I direktiven framgår vidare de punkter som närmare ska behandlas och den 
tilltänkta organisationen av utredningsarbetet. Analysen och utarbetandet av 
åtgärder ska tas fram med stor delaktighet. Därför har olika aktiviteter som 
exempelvis intervjuer, enkäter, fokusgrupper och hearing genomförts. 
 
Utredarnas förslag till åtgärder om 14 punkter som överlämnats till äldrenämnden 
presenteras. 
 
Ordförande Peter Johansson tackar för ett bra arbete och konstaterar att beslut om 
åtgärder kommer att tas först när den nye förvaltningschefen tillträtt. 
 
Äldrenämnden beslutade 
 
att ta informationen till dagens protokoll, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till plan för fortsatt 
hantering av översynen utifrån utredarnas analys och åtgärdsförslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0141.042 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 67 
Budgetuppföljning 2006-05-31 med prognos  
 
Äldrenämndens resultat efter fem månader visar – 8,1 Mkr. Verksamheten 
beräknas uppvisa ett underskott med ca – 16,5 mkr för år 2006. Prognostiserad 
avvikelse förklaras huvudsakligen av fortsatt ökning av hemtjänstvolymen och 
stora kostnader för hemsjukvård. Höga kostnader för betalningsansvar har orsakat 
en försämrad prognos jämfört med föregående period. Bakom prognosen finns 
också befarade avvikelser för avgifter och externa intäkter.  
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat 
svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observan-
dum i fråga om ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen väljer att 
försöka beräkna prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som 
ett ungefärligt värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någon-
stans mellan – 14,5 Mkr och – 18,5 Mkr, vilket innebär ett spann på mindre än  
1 % av äldreförvaltningens totala kommunbidrag.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0001.293 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
§ 68 
Förslag till svar på motion om boendegaranti  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-11-23—24 väckte Jan  Johansson 
(kd) motion om boendegaranti för äldre. I motionen föreslås att 
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att gemenskapsboenden skapas i 

Karlskrona kommun 
• Karlskrona kommun arbetar för att senast 2008 införa en boendegaranti för alla 

som fyllt 85 år. 
 

Motionen är överlämnad till äldrenämnden för beredning av svar till kommun-
styrelsen. Äldreförvaltningen har under beredningen haft muntligt samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Den demografiska situationen är att det kommer att behövas såväl ett ökat antal 
platser i särskilda boendeformer, som en anpassning av bostadsbeståndet i övrigt, 
för att svara mot kommande behov vad avser god tillgänglighet och förutsätt-
ningar att uppleva trygghet och social gemenskap.  
 
Äldreförvaltningen ser det inte som rimligt att lämna en garanti till samtliga 
personer över 85 år om plats i särskilt boende eller i vad som i motionen benämns 
gemenskapsboende. Konsekvenserna av en sådan garanti är på kort sikt för stor. 
Äldreförvaltningen ser också en risk att felaktiga prioriteringar skulle kunna 
komma att ske. Detta t ex genom att en person erbjuds gemenskapsboende istället 
för särskilt boende eller att prioritering sker efter ålder istället för faktiskt behov. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen vad avser införande av en boendegaranti för alla som fyllt 85 
år, samt 
 
att i övrigt anse motionen besvarad med hänvisning till vad som redovisats i 
upprättad skrivelse. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
 



  28 juni 2006 6 

Diariet Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 69 
Förslag till gemensam värdegrund för äldreomsorgen 
 
Biståndshandläggare Kristina Horn informerade AU om att arbetet med en 
gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Karlskrona kommun påbörjades i 
samband med att Dieter Hoffman, sjukhuspräst från Malmö, föreläste under 
rubriken Gemensam värdegrund för äldreomsorgen. 
 
En arbetsgrupp bildades efter föreläsningen med tre representanter från under-
sköterskor/vårdbiträden, en representant från områdescheferna, en representant 
från myndighetskontoret, två representanter från konsultteamet, en representant 
från personal, en representant från kvalitetsgruppen, projektledaren för kompe-
tensstegen, samt distriktschef Ann-Charlotte Nedfors som blockansvarig, 
sammanlagt elva personer. 
 
Ett förslag till gemensam värdegrund har arbetats fram med utgångspunkt bl a 
från resultatet av grupparbetet på seminariedagen. Förslaget har förankrats i äldre-
nämndens arbetsgrupp för framtidsprogrammet, KPR och ledningsgruppen. 
Synpunkter från dessa forum har arbetats in i förslaget. 
 
I september kommer all personal att få delta i en halvdagarsföreläsning 
Gemensam värdegrund för äldreomsorgen med Dieter Hoffman. Under hösten 
kommer utbildning att genomföras för samtliga arbetsledare och 
värdegrundsombud, för att värdegrundsarbetet ska bli väl förankrat i samtliga 
verksamheter. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till gemensam värdegrund för äldreomsorgen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0050.214 
Samh byggn förv 

 
 

 
§ 70 
Förslag till detaljplan för Jämjö 6:1 m fl 
 
Förslag till detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl fastigheter är utställt för gransk-
ning t o m 16 juni. Planområdet är beläget i västra delen av Jämjö, norr om E 22, 
ca 200 m väst/nordväst Jämjö kyrka. 
 
Detaljplanen syftar till att skapa ett seniorboende med 24 friliggande hus i två 
storlekar som ska förvaltas av en bostadsrättsförening. Inom området ska även 
gemensamma ytor, samlingslokal, miljöhus, gästparkeringar anordnas. 
 
Bebyggelsen får uppföras till en våning, där högsta byggnadshöjden är 3,5 meter. 
Härutöver får vind inredas. Planbeskrivningen anger att eftersom bebyggelsen 
riktar sig till äldre personer som ska kunna bo kvar i sin bostad även om 
funktionsnedsättning tillstöter ska kök, toalett och dusch samt sov- och 
vardagsrum finnas på bottenvåningen. 
 
Området utgörs i huvudsak av plan mark. Avståndet till Jämjö centrum och dess 
service är ca 400 m. Banvallen som nyttjas som gång- och cykelväg till centrum 
föreslås asfalteras och förses med belysning. Kollektivtrafik med hög turtäthet 
trafikerar E 22 ca 200 m söder om planområdet. Busshållplats och gångbana till 
denna kommer enligt planförslaget att förbättras. 
 
Äldrenämnden har genom beslut 2006-03-29, § 29, lämnat synpunkter i 
samrådsskedet. 
 
Äldreförvaltningen har inga ytterligare synpunkter men ser det som mycket viktigt 
att den goda tillgänglighet som planförslaget anger, även står i fokus under 
utbyggnaden av området. Detta såväl vad gäller utformningen inom planområdet, 
bostadslösningarna som anslutningarna mellan planområdet och kringliggande 
målpunkter som Jämjö centrum och busshållplats.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för Jämjö 6:1 m fl i enlighet med 
upprättat förslag. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2006.0026.214 
Samh byggn förv 

 
 
§ 71 
Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 5.10 m fl 
 
Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand) är översänt 
för samråd. Planområdet är beläget utmed Sunnavägens tidigare sträckning, 
mellan nuvarande Sunnavägen och Sunna kanals utlopp. 
 
Syftet m ed detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett centralt och 
attraktivt läge. Planen föreslår en byggnation med flerbostadshus i två våningar 
om totalt 36 lägenheter som ska förvaltas av en bostadsrättsförening. Den 
föreslagna bebyggelsen är av en typ enligt Skanskas Bo-Klok-koncept, med sex 
hus i vinkel och med sex lägenheter i varje hus. 
 
Äldrenämnden lämnade genom beslut 2006-03-01, § 14, synpunkter över 
programmet för området. Äldrenämnden framförde då följande 
• mycket viktigt att bostäder med god tillgänglighet skapas 
• önskvärt med ett varierat utbud av bostäder 
• allmänt positivt att området nyttjas på ett bättre sätt 
• önskvärt att en helhetsbild för utredningsområdet utarbetas parallellt med att 

detaljplaner nu tas fram. 
 
Av samrådsredogörelsen och planhandlingarna framgår att endast lägenheter på 
bottenvåningarna avses att vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse-
förmåga. Äldreförvaltningen ser det som mycket viktigt att de bostäder som nu 
skapas utformas så att de blir tillgängliga för personer med olika slag av funk-
tionshinder. Med tanke på den långsiktiga utvecklingen med en ökande andel 
äldre i befolkningen är det mycket angeläget att öka användbarheten i bostadsbe-
ståndet. Behovet av bostadsbyte eller omfattande bostadsanpassningar p g a 
tillkommande funktionshinder bör i störta möjliga utsträckning skjutas framåt i 
tiden. Ställningstagandet att byta bostad ska grunda sig på den enskildes vilja och 
inte styras av otillräcklig tillgänglighet till bostaden. Äldreförvaltningens 
uppfattning är att flerbostadshus bör byggas i tre våningar och förses med hiss 
eller att tillgängligheten till de övre våningsplanen löses på annat sätt. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att avge synpunkter på planförslaget för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand 
i enlighet med upprättat förslag.  
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr  
Hn 
Ledn gr 
Utredare 
 

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



  28 juni 2006 10 

Diariet  Dnr 2006.0035.776 
Lst 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
§ 73 
Förslag till ansökan om statsbidrag för att utveckla anhörigstödet i 
Karlskrona kommun 2006 – 2007 
 
Äldrekonsulent Marika Persson informerar om den ansökan om statsbidrag för att 
utveckla anhörigstödet som förvaltningen upprättat till länsstyrelsen.  
 
Ansökan åtföljs av en ekonomisk kalkyl. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna ansökan om medel för utveckling av anhörigstödet enligt upprättat 
dokument. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 74 
Antal sökande till särskilt boende maj 2006, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i maj 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i april 80 
personer, 3 sökande från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är i 
maj 37 personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 75 
Fyllnadsval  
 
Följande fyllnadsval ska göras: 
Ersättare AU (efter Sylva Lilja) 
Förslag: Günter Dessin 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att utse Günter Dessin som ersättare i äldrenämndens AU. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0024.779 
Lst 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
§ 76 
Förslag till svar till Länsstyrelsen, Blekinge län, med anledning av 
länsstyrelsens beslut i enskilt ärende 
 
Planerings- och utredningssekreterare Magnus Gruvberger informerar om ett 
enskilt ärende som Länsstyrelsen begärt redogörelse i. 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag på svar i ärendet. 
 
Äldrenämnden har genom tidigare beslut, 2006-04-26 § 45, lämnat yttrande i 
ärendet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till svar till Länsstyrelsen, Blekinge län, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
       
 
 
 

  
 § 77 

Information om förslag till budget 2007 och plan för 2008 – 2009 
 
Förvaltningschef Lars Larsson delar ut och går, tillsammans med ekonomichef 
Fredrik Svensson, igenom ett utkast till budget för 2007 som tagits fram av 
förvaltningen. 
 
Materialet kommer efterhand att kompletteras och bearbetas ytterligare. 
Kompletteringarna kommer att sändas ut till nämndens ledamöter. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 78 
Delegeringsbeslut 
 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
  
a) arbetsutskottets protokoll 2006-06-15. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2006.  
c) yttrande över förslag till detaljplan för Södra Backe på Verkö.  
d) ansökan om bistånd enl 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av tillfällig     
    ledsagning vid semestervistelse.  
e) ansökan om bistånd enl 4 kap 2 § och 3 kap 6 § socialtjänstlagen i form av    
    avlösarservice utöver tidigare beviljade 18 timmar i månaden.  
f) beslut om föreningsbidrag.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 79 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 129 Uppföljning av Volontärbyrån. 
§ 138 Kommunala val. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 77 Kommunala val. 
§ 80 Revisionsberättelse år 2005 och beslut om ansvarsfrihet för kommun- 
        styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
§ 81 Årsredovisning år 2005 för Karlskrona kommun. 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Underrättelse 06-05-31 703-25097-06. 
 
Blekinge FoU-nytt. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Styrelsen för Blekinge FoU-enhet. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-04-18. 
Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Kompetensstegen 2006-05-18. 
 
Brev 
ABF Karlskrona. 
Gemensamt för primärvården i Blekinge.  
 
___________________ 
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§ 80 
Frågor 
 
Semestervikarier 
Ingela Abramsson frågar om förvaltningen lyckats få semestervikarier fullt ut. 
 

  Förvaltningschef Lars Larsson svarar att många semestervikarier återkommer år 
efter år och att det på ledningsgruppen inte framkommit några problem.  
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 30 augusti 2006  
 
§ 81 Plan för fortsatt arbete med organisationsutredningen 
 
§ 82 Sammanträdestider 2007  
 
§ 83 Budgetuppföljning 2006-07-31 med prognos  
 
§ 84 Förslag till budget 2007 och plan 2008-2009  
 
§ 85 Förslag till ändringar av tillämpningsbestämmelserna för avgifter inom äldreomsorgen 
 
§ 86 Förslag till tilläggsansökan, kompetensstegen block 7 
 
§ 87 Delegera beslut till AU ang statsbidragsansökan om medel till de svårast sjuka 
 
§ 88 Förslag till motion om vård i livets slutskede 
 
§ 89 Sökande till särskilt boende juni – juli 2006 
 
§ 90 Granskning av kostnadseffektivitet i vården  
 
§ 91 Delegeringsbeslut 
 
§ 92 MEDDELANDEN 

 
§ 93 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 30 augusti 2006, kl 14.00 – 17.00 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m) 

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 

  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Inge Elmström (s) 
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
  Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v)  
  Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00 – 17.00 
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson (s) 
   Hampus Engqvist (s) kl 14.00 – 16.45 
   Jonas Nilsson (s) 
   Alf Öien (s) 
   Ann-Marie Branje (m) 
   Lena Hjort (fp 
   Kenneth Mattsson (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Weste Brynestam (c) 
   Günter Dessin (v)  
  tjänstemän förvaltningschef Lars Larsson ekonom Fredrik Svensson 
   myndighetschef  C Thörnqvist  biståndshandl A Tronje  
   it-samordn I-L Håkansson  webb-adm M-L Bescher 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Jan-Åke Nordin 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 81 – 93 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Jan-Åke Nordin  

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

___________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 81 
Plan för fortsatt arbete med organisationsutredningen 
 
Äldreförvaltningen fick i uppdrag av äldrenämnden 2006-06-28 att återkomma 
med förslag till plan för fortsatt hantering av översynen utifrån utredarnas analys 
och åtgärdsförslag. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om den tids- och handlingsplan som 
framtagits för det fortsatta arbetet med översynen av äldreförvaltningens lednings- 
och stabsorganisation. 
 

  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna tids- och handlingsplanen. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 82 
Sammanträdestider 2007  
 

  Äldreförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden 
år 2007. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2007. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 

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

 
 
 
 
 
 
§ 83 
Budgetuppföljning 2006-07-31 med prognos 
 
Äldrenämndens resultat efter sju månader visar – 4,9 Mkr. Verksamheten 
beräknas uppvisa ett underskott med ca – 6,5 Mkr för år 2006. Prognostiserad 
avvikelse förklaras av höga kostnader för betalningsansvar och befarad 
budgetavvikelse för intäkter.   
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bland annat 
svårprognostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observan-
dum i fråga om ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen väljer att 
försöka beräkna prognosen på hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som 
ett ungefärligt värde. Detta innebär att det slutliga resultatet kan hamna någon-
stans mellan –4,5 Mkr och –8,5 Mkr, vilket innebär ett spann på mindre än  
1 % av äldreförvaltningens totala kommunbidrag.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 
Kf 
Ledn gr 
Utredare § 84 

Förslag till budget 2007 och plan 2008-2009 
 
Äldrenämnden har för åren 2003-2005 fått 35 Mkr i utökad ram för sin 
verksamhet. Därtill kommer utökad ram med 10 Mkr fr o m 2006 som beslutades 
av kommunfullmäktige i juni 2006. Av tillförda medel avsåg 7 Mkr kompensation 
för maxtaxa och kompetensstegen. Trots utökad ram har äldrenämnden svårighet 
att leva upp till de mål och krav på verksamhet som kommunfullmäktige 
beslutade om i budget 06 och de ökade kraven som riksdagen och regeringen 
beslutat om utifrån en Nationell utvecklingsplan. 
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2006 ställt krav på att antalet platser i 
form av särskilt boende ej får minska och att kvaliteten på verksamheten ej får 
sänkas. 
Därtill har kommunfullmäktige antagit mål och ambitioner i form av personal-
program, friskvårdsprogram m m vilka inte går att genomföra i full skala inom 
befintliga ramar. 
 
Det är äldreförvaltningens bedömning att det inte går att klara nuvarande 
kvalitetsmål, personalförsörjning samt kraven pga ändrad lagstiftning utan viss 
utökning av budgetramen fr o m 2007. Alternativet är att planera för lägre kvalitet 
och svårighet att klara lagstiftningen. Äldrenämnden har enligt gällande 
reglemente skyldighet planera för att klara gällande lagstiftning och hålla 
kommunfullmäktige underrättad om behovet av förändringar. 
 
Ekonom Fredrik Svensson föredrar nyckeltalen och komplettering av teknisk art. 
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslaget till grundbudget och tilläggsförslag för 2007, 
 
att  godkänna förslaget till plan för åren 2008-2009, 
 
att  tidigare föreslagen avgiftshöjning avseende larm och matdistribution återtas, 
samt 
 
Äldrenämnden beslutar vidare för egen del 
 
att  godkänna föreslagna justeringar av avgifter för måltider, 
 
att  äldrenämnden delegerar till arbetsutskottet att ta beslut om nyckeltal inför 
budget 2007, samt 
 
att  förvaltningen tillåts göra tekniska justeringar av budgetmaterialet fram till 
inlämningsdatum.  forts. 
 
 
 

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

 
 

 
 

 
 
§ 85 
Förslag till ändringar av tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
äldreomsorgen 
 
Äldrenämnden uppdrog i september åt äldreförvaltningen att se över och om 
möjligt förenkla tillämpningsanvisningar för avgifter. 
 
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag på en del förändringar. 
 
Arbetsutskottets ledamöter har en del frågor som framförts till äldreförvaltningen. 
 
IT-samordnare Inga-Lill Håkansson informerar om de förslag till förändringar 
som framtagits. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  återremittera ärendet för vidare utredning varvid nuvarande regler för 
jämkning vid dubbelt boende skall kvarstå oförändrade. 

 
___________________
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Diariet Dnr 2004.0441.027 
Ledngr 
Utredare 
Ks 
Regeringskansliet 

 
 

 
 
§ 86 
Förslag till tilläggsansökan Kompetensstegen, bock 7, Psykiatriutbildning för 
all vård- och omsorgspersonal 

 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om den tilläggsansökan avseende 
Kompetensstegens block 7, Psykiatriutbildning för all vård- och omsorgs-
personal. 
 
Karlskrona kommun har möjlighet att ansöka om ytterligare medel inom ramen 
för Kompetensstegen. Ansökan skall lämnas in senast 2006-08-31. 
Äldreförvaltningen har därför utarbetat förslag till komplettering av 
Kompetensstegen. Det område som prioriteras är block 7, Psykiatriutbildning. 
Målet är att all vård- och omsorgspersonal tillägnar sig kunskap om äldres 
psykiska ohälsa och om bemötande i olika situationer. 
 
Under förutsättning att regeringen beviljar Karlskrona kommun ansökta medel bör 
äldrenämnden uppdra åt äldreförvaltningen att planera in medel i 2007-2008 års 
budget för att psykiatriutbildningen för all vård- och omsorgspersonal ska kunna 
genomföras enligt ansökan. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
att  godkänna förvaltningens tilläggsansökan om statsbidrag om medel för 
kompetensutveckling, samt 
 
att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att arbeta in Psykiatriutbildning för all vård- 
och omsorgspersonal i kommande årsbudget under förutsättning att statsbidrag 
beviljas. 
 

  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Bengt Lindskog (v) yrkar att i huvudansökan A 4:e stycket Strategi för att klara 
äldreomsorgen och dess ekonomi andra meningen stryks. 
 
Jan-Åke Nordin (m) yrkar att i huvudansökan A 2:a stycket Särskilda boenden 
stryks.     forts. 
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§ 86 (forts) 
Förslag till tilläggsansökan Kompetensstegen, bock 7, Psykiatriutbildning för 
all vård- och omsorgspersonal 
 
Ordföranden ställde proposition på Bengt Lindskogs ändringsyrkande mot 
arbetsutskottets förslag och finner att äldrenämnden beslutat enligt Bengt 
Lindskogs ändringsyrkande. 

 
Ordföranden ställde proposition på Jan-Åke Nordins ändringsyrkande mot 
arbetsutskottets förslag och finner att äldrenämnden beslutat enligt Jan-Åke 
Nordins ändringsyrkande. 
 
I övrigt är äldrenämnden överens om arbetsutskottets förslag. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att  i huvudansökan A 4:e stycket Strategi för att klara äldreomsorgen och dess 
ekonomi andra meningen stryks, 
 
att  i huvudansökan A 2:a stycket Särskilda boenden stryks, 
 
att  godkänna förvaltningens tilläggsansökan om statsbidrag om medel för 
kompetensutveckling, 
 
att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att arbeta in Psykiatriutbildning för all vård- 
och omsorgspersonal i kommande årsbudget under förutsättning att statsbidrag 
beviljas, samt 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 87 
Delegera beslut till äldrenämndens AU angående statbidragsansökan om 
medel till de svårast sjuka. 
 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om att regeringen har beslutat om 
statsbidrag för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. 
 
Äldreförvaltningen förbereder statsbidragsansökan i samverkan med landstingets 
primärvård. Förslaget till ansökan blir klar i början av september. 
Ansökningstiden är t o m 2006-09-15. 
 
Inriktningen för ansökan blir rehabilitering, kost/nutrition och förstärkning HSL. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  delegera till äldrenämndens arbetsutskott att godkänna ansökan. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ks 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
§ 88 
Svar på motion om vård i livets slutskede 
 
Centerpartiet har genom gruppledare Mats Lindbom väckt motionen om Vård i 
livets slutskede 2006-03-16. 
 
Motionären yrkar 
• Att kommunen ser över avtalet med landstinget angående vården i livets 

slutskede. 
• Att kommunen inrättar Hospiceverksamhet med tillräckligt med platser för 

vård i livets slutskede och att dessa förläggs i närheten av sjukhus eller 
vårdcentral, så att läkarkontakt snabbt kan upprättas. 

• Att kommunen reserverar s k trygghetsplatser för snabb omvårdnad, i en akut 
situation. 

 
Äldreförvaltningen har gjort en sammanfattning som visar 
• Att verksamhetsansvariga tar ansvar för att redan fastställda riktlinjer för 

palliativ vård i Blekinge blir kända och implementerade till samtliga 
professioner i alla berörda verksamheter inom landstinget och kommunen. 

• Att sedan hösten år 2005 finns fyra trygghetsplatser för vård i livets slut. 
Beläggningen under år 2005 talar i dagsläget inte för behov av ytterligare 
platser. 

• Att äldreförvaltningen inte ser något behov av en särskild enhet inom 
kommunen för palliativ vård utöver den idag befintliga. 

• Att äldreförvaltningen ber att få återkomma med en redovisning av pågående 
utredning angående palliativa patienter på Blekingesjukhuset. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen anses besvarad. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 
 
 
 
   
 
§ 89 
Antal sökande till särskilt boende juni-juli 2006, samt fördelade resurser 
 
Kön till särskilt boende i juni-juli 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i juni 
56 personer och i juli 53 personer, 3 i juni och 2 i juli är sökande från annan 
kommun. De som väntat mer än 3 månader är i juni 23 personer och i juli 16 
personer. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 
 
 
§ 90 
Granskning av kostnadseffektivitet i vården 
 
Ordföranden i Karlskrona kommuns revisorer Bo Löfgren inleder informationen 
om rapporten Granskning av kostnadseffektivitet i vården i Karlskrona kommun. 
 
Thomas Almqvist från revisionsbyrån Ernst & Young ger en kort redogörelse av 
rapporten. 
 
Bo Löfgren tog upp ett antal frågor runt rapporten vilka diskuterades. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 91 
Delegeringsbeslut 
 
a) arbetsutskottets protokoll 2006-08-16. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni-juli 2006.  
c) ansökan om utökad ledsagning med 20 timmar per månad.  
d) yttrande över ändring av detaljplaner för Torstäva 5:36 m fl.  
e) yttrande över detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl Torskors industriområde.  
f) yttrande över detaljplan för Aspö 6:54.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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 § 92 

MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 101 Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt 
sammanställd redovisning, den 30 april 2006. 
§ 102 Ombudgetering år 2006 samt direktiv för treårsbudget 2007-2009. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-06-14 Mål nr 327-06 
Dom 2006-07-17 Mål nr 397-06 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Beslut 06-07-10 Dnr 701-499-06 
Beslut 06-08-04 Dnr 701-4287-06 
Rapport 06-08-17 Dnr 701-00349-2006 
Beslut 06-08-18 Dnr 704-4778-06 
 
Meddelandeblad – Socialstyrelsen 
Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. 
Parbogaranti – precisering av skälig levnadsnivå i socialtjänstförordningen 
(2001:937) avseende särskilda boendeformer för äldre. 
Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift 
(sanktionsavgift) i socialtjänstlagen. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämnden 2006-06-08. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp och tillika skyddskommitté 
2006-05-23. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-06-20. 
Förhandling enl MBL § 11 angående uppstart av särskilt boende i B-huset, 
Stiftelsen Hemmet 2006-06-13. 
Minnesanteckningar från KPR:s AU den 17 augusti 2006. 
 
___________________ 
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§ 93 
Information/Frågor 
 
Personalinformation 
Förvaltningschef Lars Larsson meddelar att myndighetschef Carina Thörnqvist 
utsetts till ny distriktschef i Rödeby/Nättraby. Carina Thörnqvist kommer att 
tillträda under september 2006. 
 
Biståndshandläggare Annika Tronje kommer att förordnas som vikarierande 
myndighetschef tills rekrytering av ny myndighetschef är klar eller eventuell 
förändring av organisationen. 
 
Vitus Elena 
Förvaltningschef Lars Larsson informerar om att det ej var Vitus Elena som 
avsågs då media rapporterade om valpropaganda från NSF. 
 
Logotype på äldreförvaltningens leasingbilar 
Annelie Svensson (s) ställer frågan om det finns möjlighet att ta bort Karlskrona 
kommuns logotype från framförallt nattpatrullens leasingbilar. 
 
Uppdras åt äldreförvaltningen att undersöka möjligheten då det framförallt är en 
arbetsmiljö- och integritetsfråga. 
 
Vad ingår i omvårdnaden av de äldre? 
Kerstin Johansson (s) ställer frågan vad som ingår i omvårdnaden av de äldre. Det 
har framkommit att vissa arbetsuppgifter inte utförs. 
 
Uppdras åt äldreförvaltningen att följa upp och förtydliga uppdraget och därefter 
redovisa för äldrenämnden. 
 
Sockiplast till de äldre 
Ingela Abramsson (c) frågar om det finns möjlighet att de äldre ska kunna få 
sockiplast för att förhindra halkolyckor i särskilt boende. 
 
Uppdras åt MAS Inger Andersson att svara på detta vid nästa redovisning av fall-
olyckorna. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 september 2006 
 
§ 94 Välkomsthälsning.  
 
§ 95 Delårsbokslut och budgetuppföljning för äldrenämnden augusti 2006. 
 
§ 96 Byte av firmatecknare.  
 
§ 97 Planering för nybyggnation av äldreboenden (Jysktomten, Tullgården m fl).  
 
§ 98 Begäran om undantag för användning av grafiska profilen på äldreförvaltningens bilar 

som används av hemtjänsten.  
 
§ 99 Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand). 
 
§ 100 Framställan om extra medel för genomförandet av en särskild kostnad per brukare 

undersökning inom äldreomsorgen. 
 
§ 101 Förslag till verksamhetsmål för äldrenämnden. 
 
§ 102 Sökande till särskilt boende augusti 2006. 

 
§ 103 Delegeringsbeslut 
 
§ 104 MEDDELANDEN 

 
§ 105 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 27 september 2006, kl 14.00 – 15.20 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m) 

 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Inge Elmström (s) 
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
  Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00-15.20 
   Karl-Erik Olsson (s) tjg ers kl 14.00-15.20 
   Alf Öien (s) tjg ers kl 14.00-15.20 
   Weste Brynestam (c) tjg ers kl 14.00-15.20 
Övriga närvarande ersättare Lennart Johannisson (m)  
   Ann-Marie Branje (m) 
   Lena Hjort (fp 
   Kenneth Mattsson (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ekonom Fredrik Svensson 
   vik myndighetschef Annika Tronje 
   personalchef Susanne Nordin 
   distriktschef Eva Herbertsson  
   webb-adm M-L Bescher 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Mats Crambé 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 94 – 105 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Mats Crambé  

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

___________________ 
Kerstin Nilsson 
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  § 94 
 Välkomsthälsning 

Ordförande Peter Johansson hälsar Per Jonsson, ny chef för äldreförvaltningen, 
välkommen. 
 
En presentation görs av äldrenämndens politiker. 
 
___________________ 
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Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 95 
Delårsbokslut och budgetuppföljning äldrenämnden augusti 2006 
 

  Äldrenämndens resultat efter åtta månader visar -2,0 Mkr. Resultatet för 
motsvarande period föregående år var -6,6 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa 
ett underskott med ca -7,0 Mkr för år 2006. Prognostiserad avvikelse förklaras av 
höga kostnader för betalningsansvar och befarad budgetavvikelse för intäkter. 

 
  På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bl a svårprog-

nostiserade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga 
om ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen väljer att beräkna prognosen 
på hundratusentalet när, skall den alltid läsas som ett ungefärligt värde. Detta 
innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan -5,0 Mkr och -9,0 
Mkr, vilket innebär ett spann mindre än 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport för augusti 2006. 
 

  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Personalchef Susanne Nordin redogör för äldrenämndens personalbokslut per 
  2:a tertialet. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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§ 96 
Byte av firmatecknare  
 

  Äldreförvaltningens lista över teckningsberättigade revideras då den nya 
förvaltningschefen Per Jonsson tillträder. Dessutom tillkommer Peter Olausson 
som vikarierande ekonom på äldreförvaltningen t o m 2007-04-30. 

 
  Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för 

äldreförvaltningens bank- och postgirokonton. 
 
  Lill Körling tillsvidare 
  Fredrik Svensson tillsvidare 
  Maria Stivén tillsvidare 
  Peter Olausson t o m 2007-04-30 
  Per Jonsson tillsvidare 
  Eva Herbertsson tillsvidare 
 
  Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för 

äldreförvaltningens bank- och postgirokonton. 
 
 Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
 
  



  27 september 2006 6 

Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
§ 97 
Planering för nybyggnation av äldreboenden (Jysktomten, Tullgården m fl) 
 

  Äldreförvaltningen har tidigare för AU redovisat en förteckning över tänkbara 
tomter för byggnation av särskilda boenden, dels för att ersätta servicehuset 
Fregatten om detta omvandlas till seniorlägenheter, samt dels för att få nytillskott 
för att klara ökade behov och ökade lagstiftningskrav. 

 
  Förslaget till budget 2007-2009 innehåller begäran om utökad ram för ut-

byggnaden respektive ersättningsboenden. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  uppdra åt äldreförvaltningen att tillsammans med Stiftelsen Hemmet planera 

för äldreboende omfattande 40 lägenheter på Jysktomten, 
 
  att  uppdra åt äldreförvaltningen att i samarbete med Karlskronahem och 

Landstinget Blekinge planera för särskilt boende på Tullgårdstomten omfattande 
ca 40 lägenheter som ersättning för Fregatten, 

 
  att  uppdra åt äldreförvaltningen att i samarbete med samhällsbyggnads-

förvaltningen ta fram förslag till förläggning av ytterligare ett särskilt boende 
omfattande ca 40 lägenheter som ersättning för Fregatten, 

 
  att  ovanstående uppdrag skall redovisas för äldrenämnden med ekonomiska och 

verksamhetsmässiga konsekvenser före slutligt ställningstagande, 
 
  att  uppdra åt äldreförvaltningen att i samarbete med ägaren till Fregatten utarbeta 

en plan för omändring av särskilda boendet till seniorboende med hyresrätt och 
återkomma till äldrenämnden med tidplan för förändringen kopplad till planerade 
ersättningsprojekt ovan, samt 

 
  att  hemställa hos tekniska nämnden om biträde för att genomföra ovanstående 

planerings- och utredningsuppdrag. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet Dnr 
Informationschef 
Ledn gr 
Utredare  
 
 
 
 
 
  § 98 

Begäran om undantag för användning av grafiska profilen på 
äldreförvaltningens bilar som används av hemtjänsten 
 
Hemtjänstens bilar (ca 100 st) är utrustade med kommunens logotype. Avsikten är 
naturligtvis att visa allmänheten att detta är kommunala tjänstebilar. 
 
En nackdel med att ha logotypen på bilarna är risken att bli utsatt för hot och 
skadegörelse, som hänt för en nattpatrull. En annan risk med synliga tjänstebilar 
är att det är lättare att kartlägga var det bor äldre personer, vilket ökar otryggheten 
och risken för rån. 
 
Mot detta står värdet av att synliggöra att hemtjänsten utför insatser runt om i 
kommunen. 
 
Kommunens informationschef har delegation att besluta om undantag för 
användandet av kommunens logotype. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  hemställa om att äldreförvaltningen i områden med hot och risker får göra 
undantag tidsbegränsat från användandet av kommunens logotype på 
hemtjänstens bilar, samt 
 
att  distriktschefen ska vara den som har mandat att avgöra när logotypen ska 
borttas och återsättas. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 

 
 

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

 
___________________
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Diariet Dnr  
Ledngr 
Utredare 
Ks 

 
 
 

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

 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Kf 
Utredare 
 

 
 
 

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

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 
Mynd kont 

 
 

 
 
 
 
 
§ 102 
Antal sökande till särskilt boende augusti 2006 
 
Kön till särskilt boende i augusti 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
augusti 57 personer och 2 är sökande från annan kommun. De som väntat mer än 
3 månader är 10 personer. 
 
Vik myndighetschef Annika Tronje redovisar den aktuella kö-situationen, samt 
tagit fram statistik på varför personer tackar nej till erbjuden plats och på vilka 
grunder, vilket även redovisas. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 103 
Delegeringsbeslut 
 
a) arbetsutskottets protokoll 2006-08-28 och 2006-09-13. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2006.  
c) överklagan av Länsstyrelsens beslut ang överföring av vårdansvar till annan   
    kommun.  
d) ansökan om statsbidrag till vård av svårast sjuka äldre.  
e) fråga och svar till politikerna.  
f)  angående anmälan om diskriminering på grund av funktionshinder.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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 § 104 

MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 142 A Svar till revisorerna med anledning av tidigare granskningar. 
§ 144 Investeringstillstånd för storköksutrustning. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 109 Avsägelse av kommunalt uppdrag. 
§ 112 Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun. 
§ 120 Program för samarbete mellan kommunerna Karlskrona och Baltijsk för   
   åren 2006-2010. 
§ 127 Svar på motion om samordning av demensvården. 
§ 128 Svar på motion om inrättande av Äldreomsorgen Direkt. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-08-21 Mål nr 483-06 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Beslut 06-08-23 Dnr 703-25097-06 

 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-08-29. 
Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Kompetensstegen 
2006-08-23. 
Kommunala pensionärsrådet den 28 augusti 2006. 
 
Brev 
Synpunkter angående Framtidsprogrammet 2006-2020 från pensionärs-
organisationerna. 
 
___________________ 
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§ 105 
Frågor 
 
Matdistribution 
Ordföranden Peter Johansson (s) hänvisar till en tidningsartikel där en man glömts 
bort i samband med mattiderna.  

 
 Distriktschef Eva Herbertsson informerar om vad som skett och vilka åtgärder 

som vidtagits för att detta inte ska upprepas. 
 
Utomhusvistelse 
Camilla Brunsberg (m) undrar varför utomhusvistelsen är begränsad till 
1 tim/vecka och varför timmen inte alltid utnyttjas. 
 
Distriktschef Eva Herbertsson svarade att policyn för den biståndsbedömda  
utomhusvistelsen är minst 1 tim/vecka. De boende har möjlighet att vistas ute vid 
boendets allmänna utemiljö så mycket som vederbörande önskar. 
 
Vill den boende inte utnyttja sin utomhusvistelse så dokumenteras orsaken. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 oktober 2006 
 
§ 106 Budgetuppföljning med prognos per 30/9 2006. 
 
§ 107 Förslag till ställningstagande rörande ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården. 
 
§ 108 Investeringstillstånd för reservkraftsanslutningar till särskilda boenden. 
 
§ 109 Förslag avseende upphörande av avtal om städning samt tvätt- och klädvård inom 

hemtjänsten. 
 
§ 110 Förslag till rutin för rapportering till Länsstyrelsen m fl avseende icke verkställda 

gynnande beslut SoL 4 kap, 1§. 
 
§ 111 Rapport avseende ej verkställda beslut för bistånd per 2006-09-30. 
 
§ 112 Nyinsatt nämndsammanträde januari 2007, samt ändrat datum decembersammanträdet 

2006. 
 
§ 113 Rutin för hand- och fotvård. 
 
§ 114 Sökande till särskilt boende september 2006. 
 
§ 115 Förslag till yttrande till Länsstyrelsen i enskilt ärende. 
 
§ 116 Delegeringsbeslut. 
 
§ 117 MEDDELANDEN. 
 
§ 118 Frågor. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 25 oktober 2006, kl 14.00 – 15.20 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m) 
 ledamöter Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Inge Elmström (s) 
  Camilla Brunsberg (m) kl 14.00 – 14.55 
  Gunhild Arvö (fp) 
  Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v) 
   Karl-Erik Olsson (s) tj ers kl 14.00 – 15.20 
   Hampus Enqvist (s) tj ers kl 14.00 – 15.20 
   Jonas Nilsson (s) tj ers kl 14.00 – 15.20 
  Alf Öien (s) tj ers kl 14.00 – 15.20 
  Lennart Johannisson (m) tj ers kl 14.55 – 15.20 
 
Övriga närvarande ersättare Lennart Johannisson (m)  
   Ann-Marie Branje (m) 
   Lena Hjort (fp) 
   Kenneth Mattsson (fp) 
   Gun-Britt Grant (kd) 
   Weste Brynestam (c) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ekonom Fredrik Svensson 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   vik myndighetschef Annika Tronje 
  sekreterare Kerstin Nilsson 
 
Utses att justera  Siv Brorsson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 106 – 118 
  Kerstin Nilsson 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Siv Brorsson  

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

 

___________________ 
Kerstin Nilsson 
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Diariet  Dnr 2006.0141.042 
Ks 
Ledngr 
Utredare  
 
 
 
 
 
  § 106 
  Budgetuppföljning med prognos per 30/9 2006. 

 
Äldrenämndens resultat efter nio månader visar -3,7 Mkr. Resultatet för 
motsvarande period föregående år var -7,6 Mkr. Verksamheten riskerar uppvisa 
ett negativt resultat om -7,0 Mkr för år 2006. Prognostiserad avvikelse förklaras 
av höga kostnader för betalningsansvar och befarad budgetavvikelse för intäkter. 
 
På grund av äldreförvaltningens komplexa verksamhet, med bl a svårprognostise-
rade volymförändringar inom hemtjänsten, lämnas ett observandum i fråga om 
ovanstående prognos. Trots att äldreförvaltningen väljer att beräkna prognosen på 
hundratusentalet när, skall man alltid läsa den som ett ungefärligt värde. Detta 
innebär att det slutliga resultatet kan hamna någonstans mellan -5,0 Mkr och -9,0 
Mkr, vilket innebär ett spann mindre än 1 % av äldreförvaltningens totala 
kommunbidrag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande Peter Johansson yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att till 
arbetsutskottet ta fram möjliga förslag till politiska beslut för att möta 
utvecklingen beträffande betalningsansvaret. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottet ta fram möjliga förslag till 
politiska beslut för att möta utvecklingen beträffande betalningsansvaret. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0373.774 
Ks 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 107 
Förslag till ställningstagande rörande ändrat huvudmannaskap för 
hemsjukvården. 
 
I det politiska samverkansorganet för vård och omsorg i Blekinge, PSVO, har 
frågan om ändrat huvudmannaskap för äldrevården diskuterats. För att det mellan 
länets kommuner och landstinget gemensamma utredningsarbetet ska komma 
vidare förutsätts att länets kommuner, var för sig, ger sin syn på det framtida 
huvudmannaskapet. 

 
Det gemensamma utredningsarbetet ska enligt PSVO ha sin utgångspunkt i 
hemsjukvård för äldre. Äldreförvaltningen är positiv till att huvudmannaskapet för 
hemsjukvården för äldre flyttas från landsting till kommun. 

 
Äldreförvaltningen vill dock framhålla vikten, och nödvändigheten, av att 
utredningsarbetet även belyser hela hemsjukvården, d v s utan någon åldersmässig 
avgränsning av patientkretsen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  föreslå att kommunstyrelsen till landstinget uttalar sin positiva inställning till 
övertagandet av huvudmannaskapet för hemsjukvård äldre, samt 
 
att  det gemensamma utredningsarbetet även ska belysa hela hemsjukvården utan 
åldersmässig avgränsning av patientkretsen. 

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

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0337.372 
Ks 
Ledn gr 
Utredare 
Tekniska förvaltningen 

 
 
 

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

 
___________________ 
 
  



  25 oktober 2006 6 

Diariet  Dnr 2004.0100.055 
Ledn gr 
Utredare 
HS Städservice AB 

 
 
 
 

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

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2006.0383.730 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Revisionen 
Kf  
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
  § 110 

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

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0383.730 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 

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

 
 __________________
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Diariet  Dnr 2001.0151.006 
Ledngr 
Utredare 
 
 

 
 

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

 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 

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



  25 oktober 2006 11 

Diariet  Dnr 2004.0151.739 
Mynd kont 

 
 

 
 
 
 
 
§ 114 
Antal sökande till särskilt boende september 2006 
 
Kön till särskilt boende i september 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
september 74 personer och 4 är sökande från annan kommun. De som väntat mer 
än 3 månader är 6 personer. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0087.108 
Länsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 

§ 115 
Förslag till yttrande till Länsstyrelsen i enskilt ärende 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson informerar om ärendet och 
den utredning som gjorts. 
 
Ett förslag till yttrande till Länsstyrelsen presenteras. 
 
Äldrenämndens AU föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  anta upprättat yttrande. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
___________________ 
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§ 116 
Delegeringsbeslut 
 
a) arbetsutskottets protokoll 2006-10-11. 
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret september 2006.  
c) överklagat beslut till Länsrätten.  
d) yttrande över förslag till detaljplan för Södra Backe på Verkö.  
e) beslut om förordnande som ställföreträdande förvaltningschef.  
f)  frågor och svar angående omsorg.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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 § 117 

MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 128 Svar på motion om inrättande av ”Äldreomsorgen Direkt”. 
§ 137 Revidering av energiplan. 
§ 138 Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona kommun. 
§ 139 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun 2007. 
§ 145 Svar på motion om boendegaranti för äldre. 
 
Revisionen 
FD 2006. Granskning av kostnadseffektiviteten i vården. 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Yttrande 06-09-20 Dnr 703-45809-06 
 
Arbetsmiljöverket 
Avslutande ärende Dnr AIVÄ 2005/22830 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Enkät om matdistribution, trygghetslarm, service m m. 
Cirkulär 2006:66. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen. 

 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens AU 2006-09-07. 
Förtroendenämnden 2006-09-21. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-08-22. 
Förhandling enl MBL § 11 ang permanentande av tillfälliga vårdplatser i B-huset 
Pantern, 2006-09-25. 
Förhandling enl MBL § 38 ang upphandling av tvätt inom äldreförvaltningen, 
2006-09-25. 
Kommunala pensionäsrsrådets AU den 14 september 2006. 
Tack från Lars Larsson. 
 
___________________ 
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§ 118 
Frågor 
 
Personalfråga 
Bengt Lindskog (v) efterhör förvaltningens hantering av en speciell personalfråga. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson informerar om det aktuella dagsläget i frågan. 
 
Dagcentral Elineberg 
Evy Andreasson (kd) efterhör hur förändringen av verksamheten vid dagcentralen 
påverkas med anledning av beviljat friår. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson återkommer till nästa sammanträde med svar. 
 
Dementa vårdtagare  
Lennart Johannisson (m) efterhör hur förvaltningen hanterar dementa vårdtagare 
som bor tillsammans med friska vårdtagare. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson informerar om den 
demensomvårdnadsplan som antagits av äldrenämnden och utifrån vilken 
verksamheten arbetar. 
 

 Bistånd utfört av extern entreprenad 
Siv Holmberg (s) efterhör hur lång tid det är mellan beviljat bistånd och utfört 
arbete när arbetet ska utföras av extern entreprenad. 
 
Vik myndighetschef Annika Tronje besvarar frågan.  
 
Benämning kontaktman/kontaktperson 
Siv Holmberg (s) har synpunkter på de olika benämningarna som används inom 
socialtjänsten, kontaktman/kontaktperson etc. Önskar ett entydigt begrepp. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson informerar att socialtjänst-
lagen numera använder begreppet kontaktperson. Närmare information kommer 
att delges nämnden. 
 
Kvitto 
Siv Holmberg (s) önskar att förvaltningen uppmärksammar personalen på att det 
ska finnas kvitton på utförda tjänster som vårdtagarna betalar för ex hårvård. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 november 2006 
 
§ 119 Budgetuppföljning med prognos per 31/10 2006. 
 
§ 120 Svar på motion Äldreomsorgen Direkt, återremiss. 
 
§ 121 Hyressättning Fredriksdahl och Björkhaga. 
 
§ 122 Sökande till särskilt boende. 
 
§ 123 Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården inom äldreförvaltningen,  
   våren 2006. 
 
§ 124 Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen. 
 
§ 125 Förslag till ändringar av tillämpningsbestämmelserna för avgifter inom äldreomsorgen. 
 
§ 126 Internbudget 2007. 
 
§ 127 Beslutsärende. 
 
§ 128 Delegeringsbeslut. 
 
§ 129 MEDDELANDEN. 
 
§ 130 Frågor. 
 
___________________ 

 



  29 november 2006 2 

 
Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 29 november 2006, kl 14.00 – 15.15 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m) 
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Inge Elmström (s) 
  Gunhild Arvö (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Ingela Abramsson (c) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.00-15.15 
  Lennart Johannisson (m) tjg ers kl 14.00-15.15 
  Lena Hjort (fp) tjg ers kl 14.00-15.15 
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson (s) 
   Alf Öien (s) 
   Ann-Marie Branje (m) 
   Kenneth Mattsson (fp) 
   Veste Brynestam (c) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ekonom Fredrik Svensson 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   vik myndighetschef Annika Tronje 
   projektledare Laila Gustafson 
   ekonom Lill Körling 
   nämndsekreterare Kerstin Nilsson 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Siv Holmberg 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 119 – 130 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Siv Holmberg  

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

__________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet  Dnr 2006.0141.042 
Kf 
Ledngr 
Utredare  
 
 
 
 
 
 
  § 119 
  Budgetuppföljning med prognos per 31/10 2006. 

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

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0129.730 
Kf 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
§ 120 
Svar på motion Äldreomsorgen direkt, återremiss. 
 

  Vid sammanträde 2006-08-31 § 128 beslutade kommunfullmäktige att 
återremittera rubricerade motion till äldrenämnden för beredning. 

 
  Äldreförvaltningen har i skrivelse 2006-05-08 lämnat förslag till svar på 

motionen. Äldreförvaltningen pekar på de funktioner och den bemanning som 
finns inom förvaltningen samt verksamhetens komplexitet. Äldreförvaltningens 
samlade bedömning är att äldrekonsulterna till sin roll och kompetens på ett bra 
sätt svarar för den funktion som efterfrågas i motionen. Tillgängligheten till 
äldrekonsulterna löses på ett rimligt sätt. Äldreförvaltningens bedömning är att 
konkreta ärenden och frågor på ett bra sätt kan kopplas till rätt avdelning/funktion 
genom den kompetens och kunskap som bl a förvaltningens centrala funktioner 
och även kommunens växelpersonal har. I förslaget till svar pekas även på 
åtgärder som äldreförvaltningen avser att vidta för att förbättra informationen runt 
äldrekonsulterna och information om personal- och organisationsförändringar till 
kommunens växel. I förslaget lämnas inte bifall till motionens förslag att införa ett 
telefonnummer s k äldreomsorgen direkt. Istället föreslås att motionen ska anses 
vara besvarad med hänvisning till vad som redovisats och äldreförvaltningens 
planerade åtgärder. 

 
  Äldreförvaltningen har inget ytterligare att tillföra ärendet utan hänvisar till 

tidigare lämnad redovisning och förslag till svar. De åtgärder som äldre-
förvaltningen planerat att vidta har i allt väsentligt genomförts.  

 
  Äldrenämndens arbetsutskott beslutar föreslå äldrenämnden besluta 
 
  att  meddela kommunstyrelsen att äldrenämnden inte har något ytterligare att 

tillägga till sitt tidigare motionssvar. 
 
  Arbetsutskottet beslutar för egen del 
 
  att  resultatet av de i svaret planerade åtgärderna har fungerat redovisas i nämnden 

i samband med behandlingen av motionen. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Diariet  Dnr 2006.408.735 
Tekniska förvaltningen 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 
 

 
§ 121 

  Hyressättning på Fredriksdal och Björkhaga. 
 
  Hyressättningen skiljer sig mellan olika särskilda boenden genom att hushållselen 

inte ingår i hyran i vissa fall, samt att även uppvärmningen betalas separat i något 
fall. 

 
  För lägenheterna i Fredriksdal gäller att hushållselen inte ingår i hyran. För 

flertalet lägenheter i Björkhaga gäller att såväl hushållsel som uppvärmning 
betalas av den enskilde separat. 

 
  I samband med projektering för åtgärder för anslutning av reservkraftsaggregat till 

Fredriksdal respektive Björkhaga har problem uppkommit genom att lägenheterna 
har enskilda elmätare. Detta förhållande ökar de beräknade kostnaderna för 
åtgärderna för reservkraftsanslutningar avsevärt. Efter samråd med tekniska 
förvaltningens fastighetsavdelning anser äldreförvaltningen den bästa lösningen 
vara att enskilda mätare i möjligaste mån tas bort och att hushållsel och värme 
inkluderas i den enskildes hyra på Fredriksdal. Vad avser hyressättningen på 
Björkhaga föreslås därmed inga förändringar. 

 
  Detta innebär en förändrad hyressättning för den enskilde och att denne behöver 

uppmanas att söka bostadstillägg med utgångspunkt från de förändrade 
förhållandena. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  uppdra till äldreförvaltningen att verka för att enskilda elmätare i möjligaste 

mån tas bort på Fredriksdal, samt 
 
  att  till följd av ovan korrigera hyressättningen för berörda lägenheter. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

  ___________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0151.0739 
Myndighetskont 
 
 

 
 
 
 

 
§ 122 
Antal sökande till särskilt boende oktober 2006 
 
Kön till särskilt boende i oktober 2006 redovisas. Antalet sökande är totalt i 
oktober 59 personer och 4 är sökande från annan kommun. De som väntat mer än 
3 månader är 3 personer. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson ger en lägesrapport om boendeplaneringen för 2007.  
 
En ny lägesrapport kommer att presenteras på äldrenämndens arbetsutskott den  
6 december 2007. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr  
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 123 

Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården inom 
äldreförvaltningen, våren 2006 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar om den 
enkätundersökning som patientansvariga sjuksköterskor besvarat om den 
kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Undersökningen gjordes under 
vecka 17 2006 och var en del av MAS-tillsynen. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare har fått en ingående skriftlig redovisning av 
enkätundersökningens resultat. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0222.730 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 

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

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

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

 
 

 
 
§ 125 
Förslag till ändringar av tillämpningsbestämmelser för avgifter inom 
äldreomsorgen 
 

  Äldrenämnden uppdrog i september 2005 åt förvaltningarna att se över och om 
möjligt förenkla tillämpningsanvisningarna. 

 
  IT-samordnare Inga-Lill Håkansson informerar om de förslag till förändringar 

som framtagits efter det att ärendet bordlades i äldrenämndens arbetsutskott, 16 
augusti 2006 § 72. 

 
  Tillämpningsbestämmelserna träder i kraft 2007-01-01. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna föreslagna förändringar enligt upprättat förslag. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ks  
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 126 
Internbudget 2007 
 
Beslut om äldrenämndens ram tas av kommunfullmäktige den 20 – 21 december 
2006. Därefter skall anpassningar av internbudget ske, utifrån eventuella 
förändringar. 
 
Äldreförvaltningens omorganisation påverkar i stor omfattning internbudgetens 
utformning. Beslut om förvaltningens organisation tas i äldrenämnden under 
december 2006. 
 
Med utgångspunkt i föregående stycken görs därför bedömningen av 
ekonomigruppen att en väl genomarbetad och processad internbudget först kan 
vara färdig i slutet av januari 2007. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämndens besluta 
 
att   äldrenämnden senarelägger beslut om internbudget 2007 till februari 2007. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
___________________ 
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   Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 
  § 127 

Beslutsärende.  
a) ansökan om bistånd enl 4 kap 1 § och 5 kap 5 § socialtjänstlagen gällande 

särskilt boende. 
 Ärende 01 
 Bilaga 3 
 
 
Äldrenämnden beslutar enligt å förteckningen angivet beslut. 
 
___________________ 
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§ 128 
Delegeringsbeslut 
 
a) arbetsutskottets protokoll 2006-11-15. 
b) biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober 2006..  
c) ansökan om bistånd enligt 4 kap 2 § 3 kap 6 § SoL i form av utökad avlösning i 
hemmet med högst 36 timmar/månad.  
d) yttrande i mål till länsrätten gällande delavslag ledsagarservice.  
e) intern utredning, dnr 2006.0393.730, 2006-11-14.  
f) detaljplan för Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand, Karlskrona kommun, 
Blekinge. 
g) yttrande över förslag till detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl, Torskors 
industriområde. 
h) yttrande över förslag till detaljplan för Södra Backe på Verkö. 
i) frågor och svar angående förändring av verksamheten vid dagcentralen 
Elineberg med anledning av beviljat friår.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 129 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 206 Investeringstillstånd för reservkraftsanslutningar till särskilda boenden. 
§ 207 Förslag till ändrat redovisningssätt för bisyssla. 
§ 208 Framställan om extra medel för genomförande av en särskild kostnad per 
brukareundersökning inom äldreomsorgen. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 154 Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona kommun. 
 
Regeringskansliet 
Faktablad Socialdepartementet nr 15 okt 2006. Försöksverksamhet med 
komplement till färdtjänst. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 2006:65. Ändringar i färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen. 
 
KEFU Skåne 
Informationsblad från KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och 
utbildning i Skåne) 3 oktober 2006. 

 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämnden 2006-10-19. 
Förtroendenämndens AU 2006-11-02. 
Äldreutskottet, landstinget Blekinge 2006-10-11. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp och tillika skyddskommitté 
2006-09-19 
Minnesanteckningar från KPR:s AU den 12 oktober 2006-11-22. 
Minnesanteckningar från möte med Kompetensstegens styrgrupp 2006-10-18. 
 
___________________
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 § 130 

Frågor 
 
Klagomålshantering 
Siv Holmberg undrar vilket informationsblad som gäller alla äldreförvaltningens 
klagomålshantering, den gamla eller den som nyligen utkommit. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson informerar att det är den gamla som tillsvidare 
gäller inom äldreförvaltningen. Några frågeställningar ska redas ut med 
informationsenheten angående det nya informationsbladet.  
 
Stiftelsen Hemmet 
Vesti Brynestam undrar hur planeringen går med planerad byggnation vad avser 
Stiftelsen Hemmet. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson informerar med hänvisning till äldrenämndens § 97 
2006 att han tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med boendeplanering för 
framtiden. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 14 december 2006 
 
§ 131 Definition av Kontaktperson respektive Kontaktpersonal. 
 
§ 132 Förslag till fortsättning av fixarservice till äldre- och funktionshindrade. 
 
§ 133 Förslag till beslut om äldreförvaltningens organisation. 
 
§ 134 Sökande till särskilt boende november 2006. 
 
§ 135 Hyreshöjning 2007. 
 
§ 136 Budgetuppföljning med prognos per 30/11 2006. 
 
§ 137 Delegeringsbeslut. 
 
§ 138 MEDDELANDEN. 
 
§ 139 Frågor. 
 
§ 140 Avtackning och avslutning 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 torsdagen den 14 december 2006, kl 15.30 – 16.15 
Beslutande ordförande Peter Johansson (s) 
 1:e vice ordf Annelie Svensson (s) 
 2:e vice ordf Jan-Åke Nordin (m) 
 ledamöter Mats Crambé (s) 
  Kerstin Johansson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Siv Holmberg (s) 
  Inge Elmström (s) 
  Camilla Brunsberg (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
  Mikael Lejdeby (fp)  
  Evy Andreasson (kd) 
  Bengt Lindskog (v) 
  Christer Göstasson (s) tjg kl 15.30-16.15 
  Lennart Johannisson (m) tjg kl 15.30-16.15 
Övriga närvarande ersättare Karl-Erik Olsson (s) 
  Jonas Nilsson (s) 
   Alf Öien (s) 
   Ann-Marie Branje (m) 
   Lena Hjorth (fp) 
   Kenneth Mattsson (fp) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ekonom Fredrik Svensson 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   personalchef Susanne Nordin 
   distriktschef Eva Herbertson 
   vik myndighetschef Annika Tronje 
   nämndsekreterare Kerstin Nilsson 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Inge Elmström 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 131 – 140 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

Justerare  ___________________ 
 Inge Elmström  

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

_________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet  Dnr  
Ledngr 
Utredare  
 
 
 
 
 
 
  § 131 

  Klargörande av begrepp Kontaktperson respektive Kontaktpersonal  inom 
äldreförvaltningen. 

 
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar om 

begreppet kontaktperson respektive kontaktpersonal. 
 
  Kontaktperson – utses efter beviljad insats enligt kap 3 Socialnämndens uppgifter 

i Socialtjänstlagen, utdrag ur 6 § 
 
  ”Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift 

att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga 
angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till detta”. 

 
  Kontaktpersonal – är en utsedd personal på särskilt boende eller i hemtjänstgrupp 

med speciella ansvarsuppgifter kring den enskilde. 
 

  Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2004.339.739 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 

  § 132 
  Förslag till fortsättning av fixarservice till äldre och funktionshindrad. 
 
  Fixarservice startade på prov i november 2004 i samarbete mellan 

kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet och äldreförvaltningen. 
 
  Målgruppen var i början personer 80 år eller äldre, samt hemtjänsttagare och 

funktionshindrade under 80 år. Åldersgränsen sänktes efter ett år ner till 70 år. 
 
  Arbetsmarknadsenheten bemannar och leder fixarservicen och äldrenämnden 

bidrar med omkostnader för tjänstebil, ca 50 000 kr på årsbasis. 
 
  Frågan om fixarservice har diskuterats med kommunala pensionärsrådet som 

förordar att verksamheten fortsätter enligt de framtagna riktlinjerna och föreslår 
att åldersgränsen skall sänkas från den nuvarande. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  fixarserviceverksamheten till äldre och funktionshindrade fortsätter tillsvidare 

enligt de framtagna riktlinjerna med den förändringen att åldersgränsen ändras till 
67 år, 

 
  att  hemställa att kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet fortsätter 

att utföra servicen, samt 
 
  att  anslå årligen medel för bilkostnader m m att inarbetas i internbudgeten. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

  ___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0033.001 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 

§ 133 
  Förslag till beslut om äldreförvaltningens organisation. 
 

Under våren 2006 gjordes en översyn av äldreförvaltningens lednings- och 
stabsorganisation. I direktiven för översynen anges bl a följande syften: 
 

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

och utveckla stödet till verksamhet och politisk ledning 
 

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

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
  



  14 december 2006 6 

Diariet  Dnr 2004.0151.0739 
Myndighetskont 
 
 

 
 
 
 

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

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2006.452.042 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 135 

Hyreshöjning 2007 
 

  Enligt äldreförvaltningens förslag till budget för 2007 föreslås en hyreshöjning i 
särskilt boende motsvarande den nivå som förhandlas fram mellan Karlskronahem 
och hyresgästföreningen. 

 
  De genomförda förhandlingarna resulterade i en höjning motsvarande 1,95 % där 

el ej ingår oh 2,75 % där el ingår. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämndens AU besluta 
 
  att  föreslå äldrenämnden besluta om hyreshöjning för särskilt boende fr o m  
  1 februari 2007 enligt den nivå som förhandlats fram mellan Karlskronahem och 

hyresgästföreningen. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0141.042 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 

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

 
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag. 

 
 _________________ 
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§ 137 
Delegeringsbeslut 
 
a) arbetsutskottets protokoll 2006-12-06. 
b) biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2006. 
c) begäran om avskrivning av skuld.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 138 
MEDDELANDEN 
 
Regeringskansliet 
Patientdatautredningens huvudbetänkande om en ny Patientdatalag  
(SOU 2006:82). 
 
HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
Beslut HSAN 2006/3604:B3. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Information om tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av Skogsgläntan, 
Karlskrona kommun. 
 
Handikappförvaltningen 
Ledamöter till kommunala handikapprådet för perioden 2007-2010. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2006-10-17. 
Minnesanteckningar från möte med Kompetensstegens styrgrupp 2006-11-22. 
___________________ 
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  § 139 

Frågor 
 
Inga frågor ställdes. 

 
___________________ 
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§ 140 
Avtackning och avslutning 
 
Ordföranden tackar de avgående ledamöterna och ersättarna i äldrenämnden och 
önskar dem lycka till i fortsättningen. 
 
Ordföranden tackar nämndssekreterare Kerstin Nilsson, som går i pension, för ett 
synnerligt gott samarbete under åren och önskade henne lycka till i fortsättningen. 
 
Ordföranden tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och all 
personal ute i verksamheten för 2006 och önskar samtliga en God Jul och ett Gott 
Nytt År. 
 
Jan-Åke Nordin tackar ordföranden för det gångna året och önskar God Jul och 
Gott Nytt År. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson önskar äldrenämnden en God Jul och ett Gott Nytt 
År. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 17 januari 2007 
 
§ 1 Val av arbetsutskott i äldrenämnden. 
 
§ 2 Val av ordförande och vice ordförande i äldrenämndens arbetsutskott. 
 
§ 3 Val av ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet. 
 
§ 4 Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet. 
 
§ 5 Val av ledamot och ersättare till landstingets Äldreutskott. 
 
§ 6 Information om sammanträdestider 2007 
 
§ 7 Information och handläggning av sekretesshandlingar. 
 
§ 8 Delegeringsbeslut 
 
§ 9 MEDDELANDEN 
 
§ 10 Frågor 
 
___________________ 
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Plats och tid Sessionssalen, Tegelhuset, Drottninggatan 69 
 onsdagen den 17 januari 2007, kl 13.30 – 14.30 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s)  
  Alf Öien (s) 
  Angela Sandström (s) 
  Kerstin Johansson (s) tjg kl 13.30-14.30 
  Camilla Persson (v) 
  Nils Johansson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Gunnar Sandwall (m) 
  Erik Gisslén (m) 
   Marianne Nordin (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Ernisa Jahic (c) 
   Christer Göstasson (s) 
   Anita Löfström (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Ann-Marie Branje 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 1 - 10 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Ann-Marie Branje  

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

 

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

 
 
 
  § 1 

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

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

 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 

 
 
 
 

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

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
  Ordförande 
  Jan-Åke Nordin 

 
  Vice ordförande 
  Kent Lewén 
 

Äldrenämnden beslutar 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

 
 
 

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

nedan: 
 
  Ledamöter Ersättare 
 

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

 
___________________  
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Diariet  Dnr 
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
KHR 
 
 
 

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

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

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

 
___________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledn gr 
Pers sekr 
Ekonomer 
Utredare 
 

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

 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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 § 8 
 Delegeringsbeslut 

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

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

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

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

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

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

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Bengt Lindström  

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

 

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

 
 
 
  § 11 

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

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

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

 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2006.311.739 
Ledn gr 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 13 

  Framtidsprogram för äldreomsorgen. 
 

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

 Äldrenämnden föreslås besluta 
 

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

 
___________________  
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Diariet  Dnr 2006.429.730 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 14 
Uppdatering av verksamhetsmål för äldrenämnden. 
 

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

 
  Uppdateringen av verksamhetsmålen ska tidsmässigt ta fasta på behov av att 

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

 
  Förslag till i sin helhet uppdaterade verksamhetsmål ska föreligga till 

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

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

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.015.735 
Ledn gr 
Utredare 
 
 
  § 15 

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

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

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

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

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

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

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

 
___________________ 
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 § 17 
 Delegeringsbeslut 

 
a) dom mål nr 9294-06. Länsrätten i Skåne län. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 18 
MEDDELANDEN 
 
Kommunal sektion 12 
Val av huvudskyddsombud och ersättare fr o m 2007-01-01 och ledamöter och 
ersättare till äldreförvaltningens centrala samverkan fr o m 2007-01-01. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från Kompetensstegens styrgrupp 2006-12-15. 
Minnesanteckningar från Kompetensstegens styrgrupp 2007-01-17. 

 
___________________ 
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  § 19 

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

 
___________________ 
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§ 26 Förslag till ändringar av tillämpningsbestämmelser för avgifter inom äldreomsorgen. 
 
§ 27 Förslag till samrådsyttrande över Detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl på Saltö. 
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Plats och tid Militärhemmet, Stortorget 1 
 onsdagen den 28 februari 2007, kl 14.45 – 17.20 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Gunhild Arvö (fp) 
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
   Alf Öien (s) 
   Angela Sandström (s)   
  Camilla Persson (v) kl 14.45 – 16.40 §§ 20 - 22 
  Nils Johansson (sd) 
  Gunnar Sandwall (m) tjg ers kl 14.45 – 17.20 
  Christer Göstasson (s) tjg ers kl 14.45 – 17.20 
   Lena Tvede-Jensen (s) tjg ers kl 16.40 – 17.20 §§ 23 - 32 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (m) 
   Marianne Nordin (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) kl 14.45 – 15.45 
   Ernisa Jahic (c) 
   Lena Tvede-Jensen (s) kl 14.45 – 16.40 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ekonom Fredrik Svensson 
   distriktschef Eva Herbertson 
   vik myndighetschef Annika Tronje 
   personalchef Susanne Nordin 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Gunhild Arvö 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 20 - 32 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Gunhild Arvö  

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

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

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

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

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  hemställa om att investeringsmedel för snabbkoppling för reservkraft vid 
äldreboenden, 1,0 Mkr, överförs till år 2007, 
 
att  resterande del av utbetalt statligt bidrag för Kompetensstegen, 5,1 Mkr, 
överförs till år 2007, 
 
att resterande del av det utbetalda statliga stimulansbidraget, 3,2 Mkr, överförs till 
år 2007, samt 
 
att  i övrigt godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för 
verksamhetsåret 2006. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
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Diariet  Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2004.0151.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 22 

  Sökande till särskilt boende januari 2007 
 

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

 
___________________  
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Diariet  Dnr 2006.442.004 
Socialdepartementet 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 23 
Remissvar. Patientdatalagen 

 
  Äldrenämnden har från Socialdepartementet erhållit Huvudbetänkandet av 

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

 
  Av lämnade synpunkter framkommer att äldreförvaltningen ställer sig positiv till 

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

 
  Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 
 
  att godkänna upprättat remissvar till Socialdepartementet. 

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

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.051.026 
Kommunledningsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 24 

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

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

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

 
  Texten föreslås uppdateras där det finns anvisning till Arbetarskyddsstyrelsen 

som numera heter Arbetsmiljöverket.” 
 

  Äldrenämnden föreslås besluta 
 

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

 
 

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

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

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

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

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2006.0038.706 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 
 

 
 

 § 26 
Förslag till ändringar av tillämpningsbestämmelser för avgifter inom 
äldreomsorgen 

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

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

 
___________________ 
 
 
 
  

Diariet Dnr 2007.022.214 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 

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

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

 
  Den framtida befolkningens åldersstruktur med allt fler äldre personer innebär 

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

 
  Äldreförvaltningen bedömer att det aktuella området kan vara mycket attraktivt 

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

 
  Äldreförvaltningen ser det som mycket viktigt att bostäderna och de allmänna 

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

 
  Äldreförvaltningen har fört inledande samtal med Saltöhem AB och dess planer 

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

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

 
  Äldreförvaltningen ser det som önskvärt att detaljplanen kan möjliggöra en 

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

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

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

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.099.024 
Ledningsgruppen 
Utredare 
    
 
 
 

 
 
  § 28 

Enkät Önskad sysselsättning 
 

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

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

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

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

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

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2006.374.029 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 29 
Information om beräknade konsekvenser på grund av ny arbetstidslag 

 
  Samtliga arbetsledningar inom äldreförvaltningen har under den period som 

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

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

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

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

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

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

 
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2006. 
b) Avskrivning av kundfordringar 2006. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
 



  28 februari 2007 15 

 
 
 
 
 

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

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

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

 
§ 44 Delegeringsbeslut. 
 
§ 45 MEDDELANDEN. 

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

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

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

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

 

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

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

budgetuppföljningen för februari 2007. 
 

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

 
  De prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m februari månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående månad samt, där direkt kunskap om 
framtiden saknas, erfarenhetsbaserad bedömningar och kalkylerad utveckling. Det 
prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som sådant 
till grund för den fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom förvaltningens 
olika chefsnivåer. 

 
  Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 
 

att  godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport 
 

  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

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

 
 
 

 
 
 

  § 34 
  Sökande till särskilt boende februari 2007 
 

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

 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.069.776 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 35 

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

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

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

___________________  
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Diariet  Dnr 2007.120.105 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
  Varje nämnd ska vidare upprätta en plan för prioriteringar och verksamhetsmål 

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

 
  Äldreförvaltningens bedömning är att arbetet med nämndens internationella 

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

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

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.101.730 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 37 

  Avtal med Landstinget Blekinge om FoU-verksamhet 
 

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

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

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

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

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

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.142.108 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 
§ 38 
Ändrad handläggningsrutin vid klagomål 

   
  I samband med pågående översyn och revidering av Klagomål- och 

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

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

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

 
 
 
 

 
 

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

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

 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Diariet Dnr 2007.076.730 
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Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 

 
 
§ 40 
Införande av hemtjänstpeng 
 

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

 
  För äldrenämndens information meddelas nu att kommunledningsförvaltningen 

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

 
  Äldreförvaltningens bedömning är att förslag till införande av hemtjänstpeng kan 

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

 
  Förvaltningschef Per Jonsson informerade arbetsutskottet om att han avser att 

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

arbetsutskottets förslag. 
 

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

___________________ 
 
 
  



  28 mars 2007 11 

Diariet Dnr 2002.0218.020 
Ledningsgruppen 
Kommunjurist L Eriksson 
Utredare 
    
 
 
 

 
 
  § 41 

Dom. Mål nr 1552-02. Begäran om prövningstillstånd 
 

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

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

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

 
___________________ 
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Diariet Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
___________________ 
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§ 44 
Delegeringsbeslut 

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

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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 § 45  
 MEDDELANDEN 

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

 
___________________ 
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§ 46 
Frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 april 2007 
 
§ 47 Budgetuppföljning med prognos per 31/3 2007. 
 
§ 48 Tidplan för budgetarbete, budget 2008 (Plan 2009-2010). 
 
§ 49 Boendeplanering. 
 
§ 50 Särskilt boende i tillfälliga lokaler. 
 
§ 51 Beviljande ansökningar till särskilt boende mars 2007. 
 
§ 52 Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl. 
 
§ 53 Detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl. 
 
§ 54 Hyressättning av Björkhaga. . 

 
§ 55 Delegeringsbeslut. 
 
§ 56 MEDDELANDEN. 

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

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Chatarina Holmberg 
    

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

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

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

sjukfrånvaron. 
 

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

 
  De prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m mars månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om förväntad 
utveckling för återstående månader samt, där direkt kunskap om framtiden saknas, 
erfarenhetsbaserad bedömningar och kalkylerad utveckling. Det prognostiserade 
resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som sådant till grund för den 
fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom förvaltningens olika chefsnivåer. 

 
  Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 
 

att  godkänna upprättad månads- och budgetuppföljningsrapport 
 

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

 
 
 

 
 
 

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

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

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

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2006.311.739 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 49 

  Boendeplanering 
 
  Förvaltningschef Per Jonsson föredrar ärendet. 
 

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

 
   att  uppdra åt äldreförvaltningen att tillsammans med Stiftelsen Hemmet 

 planera för äldreboende omfattande 40 lägenheter på Jysktomten, 
 
  att  uppdra åt äldreförvaltningen att i samarbete med Karlskronahem och 

 Landstinget Blekinge planera för särskilt boende på Tullgårdstomten 
 omfattande ca 40 lägenheter som ersättning för Fregatten, 

 
  att  uppdra åt äldreförvaltningen att i samarbete med samhällsbyggnads-

 förvaltningen ta fram förslag till förläggning av ytterligare ett särskilt 
 boende omfattande ca 40 lägenheter som ersättning för Fregatten, 

 
  att  ovanstående uppdrag skall redovisas för äldrenämnden med ekonomiska  och 

 verksamhetsmässiga konsekvenser före slutligt ställningstagande, 
 
  att  uppdra åt äldreförvaltningen att i samarbete med ägaren till Fregatten 

 utarbeta en plan för omändring av särskilda boendet till seniorboende med 
 hyresrätt och återkomma till äldrenämnden med tidplan för förändringen 
 kopplad till planerade ersättningsprojekt ovan, samt 

 
  att  hemställa hos tekniska nämnden om biträde för att genomföra 

 ovanstående planerings- och utredningsuppdrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 49 (forts) 
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 Boendeplanering  
 
 Vid sammanträde 2007-01-31, § 13, beslutade äldrenämnden bl.a.  

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

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

 
 att  ge förvaltningschefen i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde i april 

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

 
 Som redovisning av uppdragen enligt ovan överlämnar äldreförvaltningen PM 

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

 
 Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 

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

 förvaltningens fortsatta verksamhetsinriktade utvecklings- och planeringsarbete, 
 

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

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

 till äldrenämnden, 
 

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

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

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

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

 skyndsamt ingångsätta planering av särskilt boende på fastigheten Vedebylund 
1:1  (f d Vedebylunds handelsträdgård) samt hemställa om tekniska förvaltningens 
 medverkan i denna planering, 
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   8. att  uppdra till förvaltningschefen, äldreförvaltningen, att uppta diskussioner 

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

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

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

 
   10. att  informera kommunstyrelsen om framtida resursbehov för utbyggnad av 

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

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

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

 
  Äldrenämnden har således beslutat 
 

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

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

 Projektgruppen för Framtidsprogram för äldreomsorgens fortsatta arbete, 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
   10. att  informera kommunstyrelsen om framtida resursbehov för utbyggnad av 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  att  ge myndighetskontoret i särskilt uppdrag att erbjuda boende på Lövgrund 

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

täckande av 2007 års verksamhet. 
 

___________________ 
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Diariet Dnr 2004.0151.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 51 

Antal gynnande beslut till särskilt boende mars 2007. 
 

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

 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.125.214 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
  Äldreförvaltningen och Stiftelsen Hemmet för en diskussion om förutsättningar 

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

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

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

 
  Äldreförvaltningens ståndpunkt är att en förutsättning för att ett särskilt boende 

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

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

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

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

 
  De upptagna förslagen på ytor för parkeringsändamål begränsar möjligheterna till 

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

 
  Härutöver vill äldreförvaltningen betona vikten av att angöringen från 

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

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

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

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

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

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

kompletteras med följande: 
 

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

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

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

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

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
  Äldrenämnden har tidigare lämnat synpunkter i samrådsskede samt utställnings-

skede genom beslut 2006-03-29 § 29 respektive 2006-06-28 § 70. 
 
  Äldreförvaltningen har inga ytterligare synpunkter, men ser det som mycket 

viktigt att den goda tillgänglighet som planförslaget anger, även står i fokus under 
utbyggnaden av området. Detta såväl vad gäller utformningen inom planområdet, 
bostadslösningarna som anslutningarna mellan planområdet och kringliggande 
målpunkter som Jämjö centrum och busshållplats. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  lämna synpunkter på förslag till detaljplan för Jämjö 6:1 m fl i enlighet med 

ovan. 
 

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

 
___________________ 
 
 
 
 

 
Diariet Dnr 2006.408.735 
Ledningsgruppen 
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Utredare 
 
§ 54 
Hyressättning av Björkhaga 
 

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

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

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

 
  Förhållandet vid Björkhaga är mer komplicerat och vid tidpunkten för 

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

 
  Genomförandet av lösningen medför att hyressättningen behöver ändras vad avser 

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

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

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

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

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

 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
   

 
 
 
 
  § 55 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Karl-Erik Olsson 
    

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

________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 58 
 Presentation av nya distriktschefer 
  
 En presentation görs av de nya distriktscheferna som är: 
 
 Ann-Helen Erwing, distriktschef  Lyckeby/Jämjö. 
 Ewa Carlsson Sjögren, distriktschef Trossö. 
 Maria Appelskog, distriktschef Mellanstaden. 
 
 Ordföranden hälsade distriktscheferna välkomna. 
 
 __________________
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Diariet  Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 59 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende april 2007. 

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

  _________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 61 

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

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

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

 
  Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m april månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om förväntad 
utveckling för återstående månader samt, där direkt kunskap om framtiden saknas, 
erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. Det prognostiserade 
resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som sådant till grund för den 
fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom förvaltningens olika chefsnivåer. 

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

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

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

   
 
 
 
 
 
 
 
Diariet    Dnr 2006.0383.730 
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Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 

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

men ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §. 
 

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

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2002.0229.046 
Länsstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
  § 63 

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

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

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

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

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

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

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

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



  23 maj 2007 9 

Diariet  Dnr 2007.014.027 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

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

 
  _________________ 
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  § 65 

Delegeringsbeslut 
 

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

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

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

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

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

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

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Siv Brorsson    

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

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

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

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.283.734 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

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

 
  Förslag till förändring av inriktning av Björklycka, gruppboende med 

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

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

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

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

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

 
  att  vid uppkommen vakans omvandlas dessa lägenheter till demensboende med 

omvårdnadsinriktning, 
 
  att  sex lägenheter omedelbart omvandlas till demensboende med 

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

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

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

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

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

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

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

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 71 

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

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

 
  Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m maj månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om förväntad 
utveckling för återstående månader samt, där direkt kunskap om framtiden saknas, 
erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. Det prognostiserade 
resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som sådant till grund för den 
fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom förvaltningens olika chefsnivåer. 

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

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

 
  _________________ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  27 juni 2007 8 

Diariet    Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 72 
  Åtgärdsförslag mot befarad ekonomisk obalans 2007. 
 

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

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

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  ej fördela resurser till hemtjänstverksamhet när insatser ej ska verkställas på 
grund av korttidsvistelse eller sjukvård, 
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  27 juni 2007 9 

 
§ 72 (forts) 
Åtgärdsförslag mot befarad ekonomisk obalans 2007 
 
att  fördela resurser för s k dubbelbemanning som ett generellt påslag på 
timersättning till hemtjänstverksamheten, 
 
att  som generell riktlinje bevilja städning var tredje vecka, 
 
att  uppdra t till chefen för myndighetskontoret att besluta om avsteg från riktlinje 
avseende städfrekvens, 
 
att  för särskilda boendeenheter, undantaget enheter med mindre än åtta bostäder 
samt servicehus, generellt minska bemanningsfaktor med två procent, samt 
 
att  ge uppdrag till förvaltningschefen att vidta de föreslagna åtgärder som i sin 
giltighet begränsas till verksamhetsåret 2007. 
 
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till att-satserna nr 1, 2 samt 5 och 6, återremiss på 
att-sats nr 3 för att närmare beskriva hur vi garanterar personer med medicinska 
och fysiska behov adekvata insatser samt hur vi klarar av likställighetsprincipen 
avseende omvårdnadsavgiften samt, att i samband med återremissen närmare 
beskriva hur ett samarbete med lokala företag gällande hushållsnära tjänster kan 
vara ett alternativ för att reducera kommunens kostnader utan att sänka kvalitén 
för den enskilde.  
 
Peter Johansson (s) yrkar avslag på att-satserna 1,2 och 5, bifall till återremiss av 
att-sats nr 3 samt bifall till att-sats nr 6. Peter Johansson yrkar dessutom att 
tillskriva kommunstyrelsen om tilläggsanslag och kommunfullmäktige om ändrad 
målinriktning för äldrenämnden. 
 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till Peter Johanssons yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns bifallsyrkande gällande 
att-satserna 1,2 samt 5 mot Peter Johanssons yrkande  att tillskriva 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om tilläggsanslag alternativt 
kommunfullmäktige om ändrad målinriktning för äldrenämnden.. 
 
Votering begärdes. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som 
biträder Kent Lewéns bifallsyrkande röstar JA. Den som biträder Peter Johanssons 
yrkande röstar NEJ. 
 
Antal avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster, 7 NEJ-röster. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  27 juni 2007 10 

 Dnr 2007.098.042 
 
§ 72 (forts) 
Åtgärdsförslag mot befarad ekonomisk obalans 2007 
 
JA röstade Kent Lewén, Ann-Marie Branje, Bengt Lindström, Gunhild Arvö, 
Veste Brynestam, Elin Håkansson, Nils Johansson, Jan-Åke Nordin. 
 
NEJ röstade Peter Johansson, Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, Alf Öien, Angela 
Sandström, Camilla Persson, Kerstin Johansson. 
 
Äldrenämnden är överens om återremiss av att-sats nr 3, varvid konstaterades att 
att-satsen nr 4 faller till följd av återremissen. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att  ej fördela resurser till hemtjänstverksamhet när insatser ej ska verkställas på 
grund av korttidsvistelse eller sjukhusvård, 
 
att  fördela resurser för s k dubbelbemanning som ett generellt påslag på 
timersättning till hemtjänstverksamhet, 
 
att för särskilda boendeenheter, undantaget enheter med mindre än åtta bostäder 
samt servicehus, generellt minska bemanningsfaktorn med två procent, 
 
att  uppdrag till förvaltningschefen att vidta de föreslagna åtgärder som i sin 
giltighet begränsas till verksamhetsåret 2007, 
 
att  återremittera förvaltningens förslag om att som generell riktlinje bevilja 
städning var tredje vecka för att närmare beskriva hur vi garanterar personer med 
medicinska och fysiska behov adekvata insatser samt hur vi klarar av 
likställighetsprincipen avseende omvårdnadsavgiften, samt att i samband med 
återremissen närmare beskriva hur ett samarbete med lokala företag gällande 
hushållsnära tjänster kan vara ett alternativ för att reducera kommunens kostnader 
utan att sänka kvalitén för den enskilde, samt 
 
Peter Johansson, Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, Alf Öien, Angela Sandström, 
Camilla Persson, Kerstin Johansson reserverar sig till förmån för Peter Johanssons 
förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2006.222.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 73 

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

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

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

 
 

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

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

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

 
  En kartläggning av återinlagda vårdtagare från Glimten och Rosengården har 

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

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

 
  Äldrenämndens AU vill att statistiken kompletteras med ytterligare en kolumn, 

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

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

Delegeringsbeslut 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Alf Öien    

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

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

 
Ärendet utgår. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.255.770 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
§ 83 

  Information om utvärdering av arbetstidslagens tillämpning i 
äldreförvaltningen. 

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

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

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

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

 
  _________________ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariet    Dnr 2007.282.704 
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Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 84 
  Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut 

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

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

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

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

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

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

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

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

Diariet Dnr 2007.022.214 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
  Färdtjänstfordon behöver kunna angöra samtliga entréer med de olika fordons-

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

 
  Varutransporter inklusive dagliga mattransporter till ett särskilt boende behöver 

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

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

 
  Planförslaget anger att bl a besöksparkering tillgodoses genom garaget. 

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

 
  Äldreförvaltningen ser det också som önskvärt att detaljplanen möjliggör 

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

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

med ovan. 
 

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

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

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

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

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

 
  Äldreförvaltningen har i övrigt inga synpunkter på planens utformning och 

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

enlighet med synpunkterna ovan. 
 

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

 
  _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Dnr 2007.191.776 
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Diariet 
Länsstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

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

Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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  § 92 

Delegeringsbeslut 
 

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

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

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

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

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

 densamma. Skrivelsen och svaret kommer att utsändas till äldrenämnden. 
 

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

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

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

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

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Angela Sandström    

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

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

 
  Laila Gustafson, projektledare Kompetensstegen informerar om Kompetens-

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

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

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

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

 
  Det övergripande målet med Kompetensstegen är att skapa en modell för 

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

  _________________ 
 

 
 
 
 



  26 september 2007 6 

Diariet  Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

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

statusläget för Lövgrund. 
 

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

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

 
 

 
 
 
§ 99 

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

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

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 

 
  _________________ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariet    Dnr 2006.426.002 
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Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 100 
  Revidering av teckningsrätt för äldreförvaltningen. 

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

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

äldreförvaltningens konton. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr  2007.098.042 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 101 

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

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

 
  Prognostiserat resultat förklaras främst av ett ökat vårdbehov i ordinärt boende 

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

 
  Äldrenämndens ram och tillika kommande utbetalningar i kommunbidrag uppgår 

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

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

utveckling t o m augusti månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om 
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. 
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som 
sådant till grund för den fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom 
förvaltningens olika chefsnivåer. 

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

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

 
 

 
 
 
 
§ 102 
Avtal om Fregatten. 
 
Ärendet utgår. 

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

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

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

 
  Äldreförvaltningen uppfattar att en lokalisering till centrala Karlskrona (Trossö) 

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

 
  Äldreförvaltningen vill framhålla följande kriterier som viktiga för lokaliseringen: 
 

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

 
  Remisstiden på lokaliseringsutredningen har varit begränsad till fyra veckor. Detta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Nils Johansson    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

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

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

 
  Prognostiserat resultat förklaras främst av ökade kostnader för ordinärt boende 

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

 
  Äldrenämndens ram och tillika kommande utbetalningar i kommunbidrag uppgår 

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

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

utveckling t o m september månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om 
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. 
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som 
sådant till grund för den fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom 
förvaltningens olika chefsnivåer. 

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

 
 

 
 
 
§ 110 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  _________________ 
 

   
 
 
 
 
 
 
Diariet    Dnr 2007.076.730 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
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Utredare 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
   Dnr 2007.076.730 
 

§ 111 (forts) 
  Eget val i hemtjänsten 
 
  Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 
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  7 NEJ-röster. JA röstade Jan-Åke Nordin, Kent Lewén, Ann-Marie Branje, 
  Bengt Lindström, Gunhild Arvö, Veste Brynestam, Elin Håkansson, 
  Nils Johansson. NEJ-röstade Peter Johansson, Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, 
  Alf Öien, Angela Sandström, Camilla Persson, Anita Löfström. 
 
  Därefter ställde ordföranden proposition på Peter Johanssons tredje och fjärde att-

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

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

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

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

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

 
  att  ge förvaltningen i uppdrag att justera beslutsunderlaget i enlighet med 

ovanstående, 
 
  att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa 

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

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

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

  § 112  
  Kvalitetsbarometern. 

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

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

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

 
 

 
 
 
 

  § 113 
  Revidering av Jämställdhetsplan. 

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

• Tillväxt 
• Sysselsättning 
• Jämställdhetsperspektivet i verksamheten 
• Makten 

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

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

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.356.109 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 114 
  Plan för etnisk mångfald. 

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

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

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

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

 
  Förslaget för etnisk mångfaldsplan har framtagits av en arbetsgrupp bestående av 

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

 
  Diskrimineringslagstiftningen förutsätter att arbetsgivarna arbetar systematiskt 

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

 
  Efter genomgång på äldrenämndens arbetsutskott föreslås att under punkt 3 första 

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

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

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

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

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

 
  Äldreförvaltningen fick som uppdrag att bereda alla intresserade föreningar 

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

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

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

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

tidigare upprättat avtal. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag 
 

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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  § 116 

Delegeringsbeslut 
 

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

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

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

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

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

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Camilla Persson    

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

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

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar om den 
enkätundersökning som patientansvariga sjuksköterskor besvarat om den 
kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Undersökningen gjordes under 
vecka 17 2007 och var en del av MAS-tillsynen. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare har fått en ingående skriftlig redovisning av 
enkätundersökningens resultat. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

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

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

 
 

 
 
 
§ 122 
Antal gynnande beslut till särskilt boende oktober 2007. 

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

 
  _________________ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariet    Dnr 2007.098.042 
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Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
  Prognostiserat resultat förklaras främst av ökade kostnader för ordinärt boende på 

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

 
  Äldrenämndens ram och tillika kommande utbetalningar i kommunbidrag uppgår 

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

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

utveckling t o m oktober månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om 
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. 
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som 
sådant till grund för den fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom 
förvaltningens olika chefsnivåer. 

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

___________________ 
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Diariet Dnr 2007.485.706 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 124 
  Hyreshöjning 2008. 
 

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

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

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

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

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

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 
§ 125 
Ändring av beslutsdatum för fastställande av internbudget 2008. 
 

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

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

till januari 2008. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.359.052 
Tekniska nämnden 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 126 
  Byte av fastighet för särskilt boende på Saltö. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  Äldreförvaltningen föreslår en tilläggsattsats att hemställa hos tekniska nämnden 

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

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

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

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

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

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

och från kv Sillen. 
 
  _________________ 

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

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

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

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

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

 
  Äldreförvaltningen ser mycket positivt på att förslag om kompetenspolicy nu är 

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

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

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

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

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

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

 
  Chefens/arbetsledarens ansvar att upprätta och planera för respektive arbetsgrupps 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Kent Lewén    

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

________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 2007.524.732 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 133 
 Enkätundersökning av Avlösning i hemmet. 
 
 Ärendet utgår. 
 
 __________________
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Diariet  Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 134 
  Successiv övergång till ekologiska livsmedel. 

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

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

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

  _________________ 
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Diariet   Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 135 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende november 2007. 
 

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

  
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.098.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 136 

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

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

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

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

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

 
  Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 

utveckling t o m november månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående månad samt, där direkt kunskap om 
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. 
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som 
sådant till grund för den fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom 
förvaltningens olika chefsnivåer. 

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

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

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

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

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

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

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

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

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

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

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

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

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

• Brand 
• Försvinnande 
• Trafikolyckor 
• Fallolyckor 

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

 
 

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

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

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

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

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

 
  _________________ 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
  I samband med arbetet med Framtidsgruppens boendeplanering aktualiserades 

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

 
  Kommunens fastighetsavdelning har fört diskussioner med Dagon, varvid 

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

 
  Därtill föreslår äldreförvaltningen att möjligheten undersöks att i det nya avtalet 

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

att etablera bostäder i särskilt boende i kvarteret Hemmet, 
 
  att  meddela Karlskronahem AB att Karlskrona kommun för närvarande inte 

avser att etablera bostäder i särskilt boende i kvarteret Posse, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dnr 
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  § 141 (forts) 
  Förändring av avtal med Dagon gällande hyra av Fregatten. 
 
  att  hemställa om att tekniska förvaltningen tecknar avtal med Dagon gällande 

Fregatten där de två befintliga hyresavtalen synkroniseras i ett avtal med 
nuvarande totala omfattning men med löptid till 2014-01-01, samt 

 
  att  hemställa att tekniska förvaltningen, i samråd med äldreförvaltningen, upptar 

diskussion med Dagon om en avsiktsförklaring gällande utveckling av Fregattens 
användning. 

 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.527.005 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 142 
  Begäran om utökad investeringsram avseende insatsregistreringssystem. 
 

  Inom ramen för IT-projektet ”Från pärmen till skärmen” kommer under 2008 
införandet av insatsregistreringssystem att genomföras. 
Insatsregistreringssystemet kräver en investering som beräknas uppgå till 660.000 
kronor. I förvaltningens nuvarande investeringsbudget för 2008 finns inga medel 
anvisade för insatsregistreringssystemet. Samtliga kostnader (drift, avskrivningar 
och räntor) kommer att rymmas inom befintliga budgetmedel för ”Planering och 
insats- 

  registreringssystem i hemtjänsten. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  hemställa hos kommunstyrelsen om utökad investeringsram för 2008 med 

660.000 kronor. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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  § 143 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2007. 
b) Arbetsutskottets protokoll 2007-11-14 och 2007-12-05. 
c) Beslut från länsstyrelsen i Blekinge, dnr 701-550-2007. Beslut i individärende. 
 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 144 
MEDDELANDEN 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
 
Protokoll från äldreförvaltningens övergripande 
samverkansgrupp/skyddskommitté 2007-10-12. 
Protokoll från äldreförvaltningens övergripande 
samverkansgrupp/skyddskommitté 2007-11-22. 

 
___________________ 
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§ 145 
Frågor/Information 
 
Fråga om samordning mellan kommun och landsting 
Peter Johansson har frågor angående de tidningsartiklar som förevarit i pressen 
mellan Per Jonsson, Karlskrona kommun och Anders Hansell, Landstinget. 
 
Per Jonsson, förvaltningschef svarar. 
 
Tandhygien 
Anita Löfström har frågor om de äldres tandhygien. 
 
Eva Herbertsson, utvecklingschef, svarar att chefstandläkare Catharina Nilsson är 
inbjuden till en information på äldrenämndens möte i februari 2008. 
 
Information Eget val i hemtjänsten 
Gunhild Arvö vill ha svar varför tiden för informationsmötet Eget val i 
hemtjänsten den 4 december missades. 
 
Eva Herbertson, utvecklingschef svarar. 
 
Förskingringsmål 
Per Jonsson informerar att äldreförvaltningen fått kallelse till 
hovrättsförhandlingar i ett förskingringsmål. 
 
___________________ 
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   Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 
  § 146 

Tack och avslutning 
 
Ordföranden tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och all 
personal ute i verksamheten för 2007 och önskar samtliga en God Jul och ett Gott 
Nytt År. 
 
Peter Johansson tackar ordföranden för det gångna året och önskar God Jul och 
Gott Nytt År. 
 
___________________ 
 

 



  30 januari 2008 1

 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 30 januari 2008 
 
 
§ 1 Fyllnadsval, ledamot i äldrenämndens arbetsutskott. 
 
§ 2 Enkätundersökning av Avlösning i hemmet. 
 
§ 3 Lägesrapport Eget val i hemtjänsten. 
 
§ 4 Antal gynnande beslut till särskilt boende december 2007. 
 
§ 5 Internbudget 2008. 
 
§ 6 Redovisning av kostenkät. 
 
§ 7 Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:1 m fl (Västra Mark). 
 
§ 8 Fastställande av förfrågningsunderlag, Eget val i hemtjänsten. 
 
§ 9 Information om utveckling av förvaltningens organisation. 
 
§ 10 Delegeringsbeslut. 
 
§ 11 MEDDELANDEN. 

 
§ 12 Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 30 januari 2008, kl 14.00 – 17.15 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m)  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) Elin Håkansson (kd) 
  Laila Karlsson (s)  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) Alf Öien (s) 
  Angela Sandström (s) 
  Camilla Persson (v) kl 14.00-15.30 §§ 1-7   
  Nils Johansson (sd) Erik Gisslén (m) tjg 
  Kenneth Matsson (fp) tjg 
  Hampus Engqvist (s) tjg kl 15.30 – 16.30 § 8 
  Christer Göstasson (s) tjg kl 16.30 – 17.15 § 9-12 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Hampus Engqvist (s) kl 14.00 – 15.30 § 1-7 
   Christer Göstasson (s) kl 14.00 – 16.30 
   Carl-Henrik Larsson (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors §§ 1-5 
   utvecklingschef Eva Herbertson §§ 2-12 
   äldrekonsulent Marika Persson §§ 1-2 
   personalchef Susanne Nordin §§ 9-12 
   kostchef Gull-Britt Nilsson § 5 
   utredningssekreterare Magnus Gruvberger §§ 6-8  
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
Utses att justera  Peter Johansson 
 

Sekreterare  ___________________ Paragraf: 1 - 12 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Peter Johansson    

 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         februari  2008,  
intygar i tjänsten 

________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 2007.536.102 
Laila Karlsson 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 1 
 Fyllnadsval, ledamot i äldrenämndens arbetsutskott. 
 

  Äldrenämnden beslutar 
 
  att  utse Laila Karlsson (s) till ledamot i äldrenämndens arbetsutskott. 

 
 __________________
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Diariet  Dnr 2007.524.732 
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 2  
  Enkätundersökning av Avlösning i hemmet. 
   

  Marika Persson, äldrekonsulent, informerar i ärendet. 
 
  Äldreförvaltningen gjorde under hösten 2007 en enkätundersökning för de 

anhörigvårdare som blivit beviljade avgiftsfri avlösning i hemmet. Bakgrunden 
till undersökningen var att äldrenämnden har sökt stimulanspengar hos 
Länsstyrelsen för anhörigstödet. Tanken är att en del av pengarna ska gå till att 
utveckla avlösningen. 

 
  Svarsfrekvensen blev 72 %. 
 
  Svaren visar tydligt att avlösning i hemmet upplevs som viktig av många som 

vårdar sin anhörig/närstående. Samtidigt är det många som upplever att de inte får 
sina behov tillgodosedda av olika anledningar såsom avlösningen fungerar nu. 
Sedan är det ett antal som menar att de vill ta hand om sina närstående själva i alla 
fall inledningsvis och så länge de orkar och klarar av det. 

 
  Personalens bemötande fick högt betyg bland de svarande – två av tre säger att det 

är mycket nöjda. 
 
  Många av de som vårdar sin anhörig/närstående önskar att taket för avgiftsfri 

avlösning/månad skulle vara högre än 18 timmar. Fler svaranden föreslår att 
timmarna skulle motsvara mins en hel dag i veckan eller ett helt dygn/gång. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet   Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 3 
Lägesrapport Eget val i hemtjänsten. 
 
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 
 

• Information till pensionärsorganisationerna pågår 
• Information om att Starta Eget har ägt rum vid tre tillfällen 
• Starta Eget kurs sker i februari 2008 
• Arbetsplatsombuden informeras i februari 2008 
• Information till handikappnämnden är gjord. 
• Länsstyrelsen i Blekinge har fått information. 
• Påbörjat arbetet med hur vi kan arbeta med införandet av insatsregistrering 

i förhållande till Eget val i hemtjänsten.  
• Påbörja planering för införandet med fokus på biståndshandläggarrollen. 
• Översyn av rutiner och uppföljningar. 
• Kontinuerligt göra riskbedömningar.  
• Extern utvärderare ur ett brukarperspektiv.  

 
Informationen tas till dagens protokoll. 

  
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 4 

  Antal gynnande beslut till särskilt boende december 2007. 
 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, föredrar ärendet. 
 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende december 2007 redovisas. Antalet 

gynnande ej verkställda beslut är totalt i december 20 personer och 2 är sökande 
från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är 2 personer. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet    Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
  Internbudget 2008. 
 
  Per Jonsson, förvaltningschef och Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar 

ärendet. 
 
  Arbetet med äldrenämndens internbudget har bedrivits med utgångspunkt i de 

ekonomiska ramar som anvisats av kommunfullmäktige, dock med ett undantag. I 
förhållande till äldrenämndens förslag till budget, äldrenämnden 2007-08-29,  

  § 86, har nämndens ekonomiska utrymme minskats av kommunfullmäktige med 
3,9 Mkr för verksamhetsåret 2008. Anslagsminskningen är föranledd av att det 
kommungemensamma arbetet med kostnadsreducerande åtgärder för åren  

  2007-2009, det s k Rupen-arbetet, inte ledde fram till de nivåer som erfordrades. 
Den brist i förhållande till de direktiv som låg till grund för det s k Rupen-arbetet 
har av fullmäktige fördelats ut på nämnderna som en generell anslagsminskning  

  fr o m 2008. Därtill kommer att kommunstyrelsens förslag till ägandedirektiv 
riktade mot Karlskronahem att sänka hyreskostnaderna för de särskilda boenden 
(också en del i det s k Rupen-arbetet) som kommunen hyr av företaget inte 
realiserades. Det uteblivna ägardirektivet resulterade i att nämndens ekonomiska 
ramar ytterligare reducerades med 4 Mkr 2008. Sammantaget innebär det att 
anslaget, d v s kommunbidraget, har reducerats med 7,9 Mkr för år 2008, med 
ackumulerat 15,9 Mkr för år 2010. 

 
  Äldrenämndens ordförande och 1:e vice ordförande har i särskild ordning lämnat 

skriftlig styrning till förvaltningschefen att arbetet med nämndens internbudget för 
år 2008 ska ske utan att hänsyn tas till den första anslagsreduceringen om 3,9 
Mkr. Förvaltningschefen har mot bakgrund av den styrningen därefter även tolkat 
in, och också muntligt informerat ordförande och 1:e vice ordförande om detta, att 
den därpå följande anslagsreduceringen om 4 Mkr för år 2008 också ska lämnas 
utan åtgärd. Det innebär att nämndens internbudget i princip uppvisar en obalans 
om 7,9 Mkr vilket i sin tur innebär att de kommande budgetuppföljningarna, givet 
att all verksamhet i övrigt följer tilldelade ramar, kommer att uppvisa 
motsvarande negativa avvikelse mot budget. Den styrning som lämnats till 
förvaltningschefen innebär vidare att det för närvarande, om det visar sig att 
anslagsreduceringen ändå ska täckas in, inte finns någon handlingsberedskap för 
detta inom förvaltningsledningen. 

   (forts) 
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 Dnr 2007.483.042
   
  
 
§ 5 (forts) 

  Internbudget 2008. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättat förslag till internbudget 2008. 
 
  Äldrenämnden föreslås därutöver besluta 
 
  att  hos kommunstyrelsen hemställa om resurstillskott för att klara målsättningen 

om 25 % ekologiska livsmedel. 
 
Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Peter Johansson (s) yrkar på återremiss av ärendet. 
 

  Ordföranden ställer proposition att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
mot Peter Johanssons (s) återremissyrkande. 

 
  Votering begärdes. 
 
  Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som biträder 

förvaltningens förslag röstar JA. Den som biträder Peter Johanssons (s) 
återremissyrkande röstar NEJ. 

 
  Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och  
  8 NEJ-röster. 
 
  JA röstade Ann-Marie Branje, Gunhild Arvö, Veste Brynestam, Elin Håkansson, 

Erik Gisslen, Kenneth Matsson, Jan-Åke Nordin. 
 
  NEJ röstade Laila Karlsson, Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, Alf Öien,  
  Angela Sandström, Camilla Persson, Nils Johansson, Peter Johansson. 
 
  Äldrenämnden har således beslutat 
 
  att  återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 

___________________ 
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Diariet Dnr 2008.018.704 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 6 
  Redovisning av kostenkät. 

 
  Gull-Britt Nilsson, kostchef, föredrar ärendet. 
 
  Undersökningen gjordes under en vecka i april 2007. Enkäten genomfördes i 

jämförelsekommunerna, Kalmar, Kristianstad, Karlskrona, Växjö och Halmstad. 
Växjö deltog men har inte redovisat resultatet. 

 
  I Karlskrona deltog totalt 821 personer, fördelat på särskilt boende 367 stycken, 

restaurang/matsal 179 stycken och matdistribution 275 stycken. 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.510.210 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
§ 7 
Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:1 m fl (Västra Mark). 
 

  Planprogram för del av Karlskrona 5:1 m fl är översänt till äldrenämnden för 
samråd. Planområdet avgränsas av Västra Marks idrottsplats i väster och sträcker 
sig österut ut över f d skjutbanan, Lindesnäsviken, f d ishallen och f d tennis-
banorna och avgränsas av Österleden. 

 
  Planprogrammet syftar till att utreda möjligheterna för ny bostadsbebyggelse 

inom Västra Mark samt flytande bostäder i Lindesnäsviken. Programmet syftar 
även till att utreda förutsättningarna för att förbättra kopplingen mellan 
Vämöparken och Västra Mark. 

 
  Programmet innehåller ett exploateringsområde med varierad bostadsbebyggelse 

direkt öster om Västra Marks idrottsplats, förslag på en flytande plattform för 
flerbostadshus i nordvästra delen av Lindesnäsviken, en ny gång- och cykelbro 
över Sunnavägen och järnvägen förbinder Västra Mark/Bergåsa med Annebo 
samt förädlingsområden främst i form av grönytor/aktivitetsytor, runt f d 
skjutbanan, ishallen och tennisbanorna. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  avge synpunkter på planprogram för del av Karlskrona 5:1 m fl (Västra Mark) 

i enlighet med äldreförvaltningens skrivelse 2008-01-07. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
  § 8 
  Fastställande av förfrågningsunderlag, Eget val i hemtjänsten. 
 
  Eva Herbertson, utvecklingschef och Magnus Gruvberger, utredningssekreterare, 

föredrar ärendet. 
 
  En styrgrupp har haft i uppdrag att utarbeta ett förfrågningsunderlag för 

upphandling av utförare till Eget val i hemtjänsten i enlighet med beslut i 
äldrenämnden 2007-10-31 och i kommunfullmäktige 2007-12-20.  

 
  Som grund till förfrågningsunderlaget ligger den utredning som varit underlag för 

ovan angivna beslut. 
 
  Förfrågningsunderlaget har utarbetats utifrån utredningsunderlaget och har 

därefter kompletterats utifrån övergripande lag samt sådana krav, måldokument, 
riktlinjer, policys som beslutats av äldrenämnden och därefter med övriga krav 
som ställs på insatserna och utföraren av verksamheten. 

 
  Fackliga organisationer är informerade om underlaget och dess upplägg  
  2008-01-18. Förhandling i enlighet med § 38 MBL har skett 2008-01-29. 
 
  Upphandlingar avses att genomföras 2 ggr/år och så att avtalsperioder med nya 

utförare kan komma att gälla fr o m 1 april och 1 oktober respektive år. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag avseende utförare till 
Eget val i hemtjänsten, 
 
att  uppdra till förvaltningschefen att fram till dess att tilldelningsbeslut fattas att 
göra erforderliga justeringar och kompletteringar i förfrågningsunderlaget, 
 
att  äldrenämndens presidium fortlöpande skall hållas informerade om de 
förändringar som förvaltningschefen med stöd av föregående att-sats beslutar om, 
samt 
 
att  uppdra till förvaltningschefen att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal 
med utförare. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
   

 
 
 

Diariet  Dnr 2008.019.001 
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Ledningsgruppen 
Utredare   
 
 
 
 
 
 
  § 9 
  Information om utveckling av förvaltningens organisation. 
 
  Per Jonsson, förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
  Följande information i sak lämnades 
 

• Förvaltningens organisation ändras från att vara geografiskt indelat till att 
vara verksamhetsindelad. 

• Verksamhetsindelningen blir 
 Dagliga aktiviteter, dagcentraler och dagverksamheter 
 Hemtjänst 
 Särskilt boende (inklusive servicehusen) 
• Kompetensförsörjning kommer att bli ett fjärde strategiskt område 

 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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  § 10 
 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2007. 
b) Direktiv ang internbudget. Dnr 2007.512.042. 
c) Skrivelse till Länsrätten i Blekinge angående avslag särskilt boende. 
d) Arbetsutskottets protokoll 2008-01-16. 
 

 

Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 11 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 168 Budget 2008 och plan 2009-2010 för Karlskrona kommunkoncern. 
§ 181 Kommunala val. 
§ 184 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007. 
§ 186 Alkohol- och drogpolicy. 
§ 192 Eget val i hemtjänsten. 
§ 193 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 
november 2007. 
§ 194 Förslag till jämställdhetsprogram. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Höjning av omkostnadsersättning till uppdragstagare i rekommendationer för år 
2008. 
 
Landstinget Blekinge 
Avtal avseende nattpatrull inom hemsjukvården. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens protokoll 2007-12-04. 
 
Tack 
Tack för uppvaktning av PRO Karlskronas 65-årsjubileum. 
 
___________________ 
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§ 12 
Frågor/Information 
 
Högre avgift för kosten 
Angela Sandström undrar varför Karlskrona har en högre avgift för kosten än 
Karlshamns kommun. En jämförelse mellan KKKHV-kommunerna vore 
intressant att få se. 
 
Kostchef Gull-Britt Nilsson återkommer med en redovisning. 
 
Mikrofonanläggningen i sammanträdesrummet Freden 
Erik Gisslén vill att en översyn görs av mikrofonanläggningen i 
sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre. 
 
Marie-Louise Bescher tar upp frågan återigen med handikappförvaltningen. 
 
Hälsning 
Äldrenämnden skickar en hälsning i form av ett kort till Kent Lewén med 
anledning av hans sjukskrivning. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 februari 2008 
 
 
§ 13 Medverkan av Folktandvården ”Munhälsobedömning”. 
 
§ 14 Redovisning av prisbild för mat i länets kommuner. 
 
§ 15 Lägesrapport Eget val i hemtjänsten. 
  
§ 16 Revidering av tidplan, införande Eget val i hemtjänsten. 
  
§ 17 Antal gynnande beslut till särskilt boende januari 2008. 
  
§ 18 Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut SoL, 4 kap  
 1 § per den 31/12 2007. 
  
§ 19 Bokslut 2007. 
  
§ 20 Internbudget 2008. 
  
§ 21 Motion angående terapihundar inom äldreomsorgen. 
 
§ 22 Delegeringsbeslut. 
 
§ 23 MEDDELANDEN. 

 
§ 24 Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre och Militärhemmet, Karlskrona 
 onsdagen den 27 februari 2008, kl 14.00 – 17.10 
 Sammanträdet ajournerades kl 14.00 – 14.20 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m)  
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Karl-Erik Olsson (s) kl 14.00-15.50 
  Siv Brorsson (s) 
  Alf Öien (s) 
  Angela Sandström (s) 
   Kerstin Johansson (s) tjg 
  Christer Göstasson (s) tjg kl 15.50- 17.10 
  Camilla Persson (v)   
  Nils Johansson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (m) 
  Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Christer Göstasson (s) kl 14.00-15.50 
   Anita Löfström (s) kl 14.00-15.00 § 20 
   Carl-Henrik Larsson (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
   personalchef Susanne Nordin 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors §§ 13-21 
   distriktschef Carina Thörnquist 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   kostchef Gull-Britt Nilsson 
   tandhygienist Lisbeth Andersson, Folktandvården §§ 13 och 20
  
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Ann-Marie Branje 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 13 -  24 
  Marie-Louise Bescher 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Ann-Marie Branje    

 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         mars  2008,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 13 
 Medverkan av Folktandvården ”Munhälsobedömning”. 
 

  Lisbeth Andersson, tandhygienist från Folktandvården informerade om den 
uppsökande tandvården. 

 
  Uppsökande tandvård har som mål att nå personer som saknar regelbunden 

tandvårdskontakt och har stort omvårdnadsbehov. 
 
  Informationen tas till dagens protokoll.  

 
 __________________
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Diariet  Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 14  
  Redovisning av prisbild för mat i länets kommuner. 
   

  Gull-Britt Nilsson, kostchef, visar aktuell statistik av prisbilden för mat i länets 
kommuner. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet   Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 15 
Lägesrapport Eget val i hemtjänsten. 
 
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 
 

• Förfrågningsunderlaget kommer att utannonseras i slutet av april. 
• Tilldelningsbeslutet sker i juni månad 2008. 
• Avtal tecknas i juni månad 2008. 
• Informationsmaterial förbereds. 
• Kommunikationsplanen ses över kontinuerligt. 
• 1 november 2008 är Eget val i hemtjänsten i gång.  

 
Informationen tas till dagens protokoll. 

  
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 16 

  Revidering av tidplan, införande Eget val i hemtjänsten. 
 

 Vid äldrenämndens sammanträde fastställdes upphandlingsunderlaget för Eget val 
 i hemtjänsten. Eftersom äldrenämnden därefter inte fastställde 2008 års 
 internbudget måste upphandlingsunderlaget så här långt anses sakna priser. 
 
 Den förändring som föreslås i PM förslag till förändringar i syfte att anpassa 
 verksamhetens nettokostnad till den av kommunfullmäktige anvisade ramen, 
 påverkar inte den tidigare beräknade prisnivån. De resurstillskott som riktas till 
 hemtjänsten till följd av avveckling av bostäder i särskilt boende påverkar inte 
 prisnivån då resurstillskottet avser att täcka volymökningar. 
 
 Äldreförvaltningen har med anledning av återremitterad internbudget reviderat 
 den tidplan som redovisats för äldrenämnden i samband med beslut om Eget val i 
 hemtjänsten.  
 
 Tidplanen blir förskjuten så att avtalsperioden för parterna föreslås bli 2008-11-01 
 till 2014-10-31. 
 
 Förskjutningen påverkas av att avtal inte kan tecknas enligt tidplan förrän tidigast 
 i mitten på juni 2008. Att sedan påbörja själva val processen för den enskilde 
 brukaren som idag har hemtjänstinsatser mitt under semesterperioden har bedömts 
 som mindre lämpligt. 
 
 Äldrenämnden föreslås med anledning av ovan redovisat fastställa de priser och 
 reviderad tidplan som ska gälla för upphandling av Eget val i hemtjänsten i 
 enlighet med tidigare av nämnden beslutat förfrågningsunderlag 2008-01-30. 
 
    (forts) 
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    Dnr  2007.076.730 
 
 

§ 16 (forts) 
Revidering av tidplan, införande Eget val i hemtjänsten. 

 
 Äldrenämnden föreslås besluta  
 
 att godkänna reviderad tidplan. 
 

Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet    Dnr 2007.226.739. 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 17 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende januari 2008. 
 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, föredrar ärendet. 
 
  Ny mall framtagen för statistiken som visar antalet män och kvinnor. 
 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende januari 2008 redovisas. Antalet 

gynnande ej verkställda beslut är totalt i januari 31 personer och 2 är sökande från 
annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är 3 personer. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.282.704 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 18 

  Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut 
SoL, 4 kap 1 § per den 31/12 2007. 

 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret 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 2007-12-31 7 (sju) gynnande beslut 

som ej är verkställda inom tre månader.  
 
  Inom äldrenämndens ansvarsområde per 2007-12-31 fanns inga beslut där 

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader därefter. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  till kommunfullmäktige överlämna rapport per 2007-12-31 över gynnande ej 

verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
   
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.098.042 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 
§ 19 
Bokslut 2007. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson inleder föredragningen av ärendet. 

   
  Ansvarig ekonom Peter Arkeklint informerar om utfallet av bokslut 2007 och 

personalchef Susanne Nordin informerar om personalbokslutet 2007. 
 
  Äldrenämndens verksamhet har under året bedrivits med den inriktning som 

fastställts av kommunfullmäktige. 
 
  I början av året indikerade den ekonomiska uppföljningen att verksamheten 

riskerade uppvisa underskott vid årets slut. För att motverka en sådan utveckling 
beslutade äldrenämnden i juni 2007 att vidta åtgärder i syfte att nedbringa 
kostnadsutvecklingen. Åtgärderna bestod i huvudsak av två, nämligen dels att 
sänka den s k bemanningsfaktorn inom särskilt boende, dels att fortsättningsvis 
inte fördela ut resurser inom hemtjänstverksamheten i de fall en brukare inte 
vistas i sitt ordinära boende. Därtill beslutades om ett absolut stopp på tjänsteresor 
och medverkan i kurser och konferenser samt att kostproduktionen skulle ske till 
en lägre kostnad. Med anledning av kommunens ekonomiska utveckling kunde 
kort efter nämndens beslut konstateras att äldrenämnden stod inför risken att 
erhålla minskade ekonomiska ramar för de kommande åren. Med anledning här 
påbörjades inte åtgärden inom det särskilda boendet. I övrigt kan konstateras att 
de beslutade åtgärderna gav resultat, vilket nu sammanfattas i ett totalt underskott 
om 3,4 Mkr, vilket även innefattar det underskott om 5,0 Mkr som skapas till följd 
av landstinget ej debiterats för utförda hälso- och sjukvårdsinsatser. 

 
  Äldreförvaltningens redovisade resultat för 2007 är -3,4 Mkr. Föregående års 

resultat var -9,2 Mkr. Utfallet är 2,2 Mkr bättre jmf tidigare prognos och förklaras 
till stor del av noggrannare periodisering av personalkostnaderna i december 
månad jmf övriga månader under året. 

 
   (forts) 
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   Dnr  2007.098.042 
 
 
  § 19 (forts) 
  Bokslut 2007 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  hemställa om att ej utnyttjade investeringsmedel för 2007 på 1,4 Mkr, 

överförs till år 2008, 
 
  att  resterande del av utbetalt statligt bidrag för Kompetensstegen, 3,5 Mkr, 

överförs till år 2008, 
 
  att  resterande del av det utbetalda statliga stimulansbidraget, 5,5 Mkr, överförs 

till år 2008, samt 
 
  att  i övrigt godkänna av äldreförvaltningen upprättad årsredovisning för 

verksamhetsåret 2007. 
 
  Peter Johansson yrkar en tilläggsattsats att hemställa att 2007 års underskott täcks 

i kommunens bokslut. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag och Peter Johanssons 

tilläggsyrkande. 
 
  Äldrenämnden har således beslutat 
 
  att  hemställa om att ej utnyttjade investeringsmedel för 2007 på 1,4 Mkr, 

överförs till år 2008, 
 
  att  resterande del av utbetalt statligt bidrag för Kompetensstegen, 3,5 Mkr, 

överförs till år 2008, 
 
  att  resterande del av det utbetalda statliga stimulansbidraget, 5,5 Mkr, överförs 

till år 2008, 
 
  att  i övrigt godkänna av äldreförvaltningen upprättad årsredovisning för 

verksamhetsåret 2007, samt 
 
  att  hemställa att 2007 års underskott för äldrenämnden täcks i kommunens 

bokslut. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 20 
  Internbudget 2008. 

 
Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde 2008-01-30 att återremittera 
förslaget till internbudget 2008 till äldreförvaltningen. Motivet för återremissen 
var att förvaltningens förslag till internbudget inte var anpassat till den 
ekonomiska ram som kommunfullmäktige anvisat. Anledningen till att 
förvaltningen vid den tidpunkten presenterade ett förslag där verksamhetens 
nettokostnad inte var anpassad till den ekonomiska ramen var att nämndens 
ordförande och 1:e vice ordförande gett ett skriftligt direktiv till 
förvaltningschefen att bortse från den del av anslagsreduceringen som avsåg 
uteblivna effekter av det kommunövergripande s k RUPEN-arbetet. Det 
beräknade underskottet för år 2008 uppgick i det då framlagda budgetförslaget till 
8 Mkr. Effekten över årsskiftet 2008/2009 uppgick till 16,5 Mkr. 
 
Mot bakgrund av äldrenämndens beslut, d v s på uppdrag av äldrenämnden, 
presenteras de åtgärder som bedöms vara nödvändiga att genomföra för att 
nettokostnaden för äldrenämndens verksamhet ska rymmas inom den av 
kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramen. Förslaget tar sin utgångspunkt i 
att uppnå balans under innevarande år, vilket med omräknade helårseffekter även 
innebär att balans råder i förhållande till den nu kända ramen för år 2009. 
 

• Sänkt kringfaktor vid servicehus 
• Utveckla rehabilitering kopplat till korttidsvård 
• Anbudsupphandling av städ och tvätt inom hemtjänstverksamheten 
• Trygghetslarm utan föregående biståndsbedömning 
• Ta ut avgift för ledsagning respektive avlösning 
• Avveckling av särskilda boenden 
• Avveckling av produktionsköket i Fridlevstad 

 
   (forts) 
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§ 20 (forts) 

 Internbudget 2008. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta uppdra till 
 förvaltningschefen 
 
  1. att  sänka kringfaktorn för bemanning vid servicehus, 
 
  2. att  utveckla rehabilitering kopplat till korttidsvård. 
 
  3. att  meddela Vårdteam i Blekinge AB att äldrenämnden inte har för avsikt att 

 utnyttja Tilläggsavtal nr 1 till ”Avtal om entreprenad korttidsvistelse” option på 
 ytterligare 36 månaders verksamhet (punkt 1.10 i Tilläggsavtal nr 1) 

   
  4. att  genomföra en totalupphandling av städ och tvätt inom hemtjänst-

 verksamheten 
 
  5. att  som en följd av föregående att-sats genomföra konsekvensändring i 

 upphandlingsunderlaget för Eget val i hemtjänsten 
 
  6. att  förändra beslutsgången för tillhandahållande av trygghetslarm så att detta 

 kan ske utan föregående biståndsutredning och biståndsbeslut 
 
  7. att  undersöka möjligheter och att värdera effekter av införandet av avgift för 

 ledsagning respektive avlösning 
 
  8. att  omedelbart påbörja avveckling av bostäder vid de särskilda 

 boendeenheterna  Kungshöjden, 10 bostäder, Benabacken, 6 bostäder, Mariehill, 
 12 bostäder, Lövgrund, 11 bostäder, Fridlevstad, 16 bostäder samt B-huset i 
 Pantern, 10 bostäder 

 
  9. att  förstärka budgeten för hemtjänstverksamhet med 4,1 Mkr för år 2008 samt 

 ackumulerat med 8,4 mkr för år 2009, samt 
   
  10. att avveckla verksamheten vid produktionsköket i Fridlevstad 
 
 Därutöver föreslås äldrenämnden med ledning av ovanstående beslut och 
 kompletterat med vad som framförts i förvaltningens ursprungliga förslag till 
 internbudget daterad 2008-01-10 besluta 
 
  11. att  fastställa 2008 års interbudget med verksamhetens nettokostnader 

 balanserade mot ett kommunbidrag uppgående till 602,2 Mkr,  
 
     (forts) 
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§ 20 (forts) 

 Internbudget 2008. 
 
  Äldrenämnden föreslås avslutningsvis besluta om 
   
  12. att  hemställa om tekniska förvaltningens omedelbara medverkan i arbetet 

 med att minimera kvarvarande kostnaderna för hyror för de särskilda boenden 
som  avvecklas. 

 
Ordföranden Jan-Åke Nordin och 1:e vice ordföranden Kent Lewén lämnar 
förslag till beslut. Bilaga 1 
 
Äldrenämnden föreslås besluta 
 
1.  att  bifalla förvaltningens att-sats 1 och 2 i det reviderade budgetförslaget, 
 
2.  att avslå att-satserna 3 t o m 12 i motsvarande förslag, 
 
3.  att utnyttja optionen i avtalet med Vårdteam Blekinge AB (Rosengården) 
omfattande ytterligare 36 månader gällande korttidsvistelse enligt huvudavtal och 
tilläggsavtal nummer ett, 
 
4.  att  uppdra åt förvaltningen att omförhandla avtalet med Vårdteam Blekinge 
AB med inriktning att formera korttidsvården efter ändrade behov, dock inom den 
begränsning som lokalerna utgör, 
 
5.  att  hemställa hos kommunstyrelsen att äldrenämndens ramjustering med 
anledning av uteblivna ägardirektiv gällande hyror för äldreboenden justeras på 
sådant sätt att äldrenämndens ram ökar med 4 miljoner kronor, 
 
6.  att  hemställa hos kommunfullmäktige att äldrenämnden i enlighet med 
tidigare kommunfullmäktigebeslut erhåller kompensation med 3,1 miljoner kronor 
för demografisk volymökning som uppkommer under 2008, 
 
7.  att  kontot för hemtjänsten får en generell sänkning med 0,55 Mkr, 
 
8.  att  fastställa priser för innevarande år i enlighet med det av äldrenämnden 
2008-01-30 i övrigt fastställda förfrågningsunderlaget gällande Eget val i 
hemtjänsten, 
 (forts) 
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§ 20 (forts) 
 Internbudget 2008. 

 
9.  att  i övrigt besluta godkänna det av förvaltningen tidigare upprättade förslaget 
till internbudget för 2008 vilket medför att tillskott enligt ovan erfordras, 
 
10. att  i samband med inrättande av en eventuell serviceförvaltning skall en 
kostnadsminskning med 0,2 Mkr göras inom kostenheten med anledning av 
minskade distributionskostnader, 
 
11. att  hos kommunstyrelsen hemställa om resurstillskott för att klara 
målsättningen om 25 % ekologiska livsmedel, samt 
 
12. att  i ovanstående förslag besluta om omedelbar justering av att-satserna 
gällande av option Vårdteam Blekinge AB och fastställande av priser för 
innevarande år i förfrågningsunderlaget Eget val i hemtjänsten. 
 
Peter Johansson (s), Camilla Persson (v) och Nils Johansson (sd) yrkar bifall till 
Jan-Åke Nordins (m) och Kent Lewéns (fp) förslag till beslut. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
1.  att  bifalla förvaltningens att-sats 1 och 2 i det reviderade budgetförslaget, 
 
2.  att avslå att-satserna 3 t o m 12 i motsvarande förslag, 
 
3.  att  utnyttja optionen i avtalet med Vårdteam Blekinge AB (Rosengården) 
omfattande ytterligare 36 månader gällande korttidsvistelse enligt huvudavtal och 
tilläggsavtal nummer ett, 
 
4.  att  uppdra åt förvaltningen att omförhandla avtalet med Vårdteam Blekinge 
AB med inriktning att formera korttidsvården efter ändrade behov, dock inom den 
begränsning som lokalerna utgör, 
 
5.  att  hemställa hos kommunstyrelsen att äldrenämndens ramjustering med 
anledning av uteblivna ägardirektiv gällande hyror för äldreboenden justeras på 
sådant sätt att äldrenämndens ram ökar med 4 miljoner kronor, 
 
6.  att  hemställa hos kommunfullmäktige att äldrenämnden i enlighet med 
tidigare kommunfullmäktigebeslut erhåller kompensation med 3,1 miljoner kronor 
för demografisk volymökning som uppkommer under 2008, 
 (forts) 
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§ 20 (forts) 
Internbudget 2008 
 
7.  att  kontot för hemtjänsten får en generell sänkning med 0,55 Mkr, 
 
8.  att  fastställa priser för innevarande år i enlighet med det av äldrenämnden 
2008-01-30 i övrigt fastställda förfrågningsunderlaget gällande Eget val i 
hemtjänsten, 
 
9.  att  i övrigt besluta godkänna det av förvaltningen tidigare upprättade förslaget 
till internbudget för 2008 vilket medför att tillskott enligt ovan erfordras, 
 
10. att  i samband med inrättande av en eventuell serviceförvaltning skall en 
kostnadsminskning med 0,2 Mkr göras inom kostenheten med anledning av 
minskade distributionskostnader, 
 
11. att  hos kommunstyrelsen hemställa om resurstillskott för att klara 
målsättningen om 25 % ekologiska livsmedel, samt 
 
12. att  i ovanstående förslag besluta om omedelbar justering av att-satserna 
gällande av option Vårdteam Blekinge AB och fastställande av priser för 
innevarande år i förfrågningsunderlaget Eget val i hemtjänsten. 
 
Att-satserna nr 3 och 8 är omedelbart justerat. 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diariet  Dnr 2007.480.730 
Kommunfullmäktige 
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Ledningsgruppen 
Utredare   
 
 
 
 
 
  § 21 
  Motion angående terapihundar inom äldreomsorgen. 

 
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar i ärendet. 
 

 I motionen föreslås utreda hur en verksamhet med terapihundar skall kunna 
 inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Karskrona.  Motionen tar upp 
 hundens betydelse inom äldreomsorg där det genom forskning är påvisat hur det 
 påverkar livskvalitet för både äldre som bor i det ordinära boendet samt för de 
 äldre som bor på särskilt boende.  Motionären hänvisar till vårdforskning som 
 gjorts vid Sahlgrenska sjukhuset och den verksamhet som bedrivs i Avesta 
 kommun med terapihundar. 
 
 Äldreförvaltningen bejakar motionens betydelse av djur inom äldreomsorgen. En 
 mindre inventering har gjorts inom äldrenämndens verksamhet med frågan om 
 vilka möjligheter som de äldre har att ha samvaro med djur inom särskilt boende. 
 
 Att det utifrån de äldres behov skall finnas möjlighet till att ha ett husdjur inom 
 verksamheten är planeringsfråga utifrån varje enhet. Positiva effekter har också 
 framförts från de enheter som har djur inom enheten.     
 
 Äldreförvaltningen ser gärna att olika möjligheter prövas utifrån varje enhets 
 möjligheter och behov utifrån ett brukarperspektiv. 
 
 Äldreförvaltningen har i dag inget policydokument som tar upp frågan om husdjur 
 i verksamheten utifrån ett perspektiv att höja livskvalitet som ett behandlande 
 syfte i äldreomsorgen. Äldreförvaltningen kommer att kommunicera 
 möjligheterna till att ha husdjur inom äldreomsorgen med  verksamhets-
 företrädarna och bedöma om behov av att ta fram ett policydokument finns. 
 
    (forts) 
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 § 21 (forts) 

Motion angående terapihundar inom äldreomsorgen. 
 
 Med utgångspunkt i vad som ovan angivits gör äldreförvaltningen den 
 bedömningen att det i flera avseenden ges möjligheter till kontakt med husdjur 
 inom det särskilda boendet. Att följa samarbetet med hunddagis och deras 
 möjligheter att utveckla samarbete med övriga särskilda boenden kan vara ett sätt 
 att ha en regelbunden kontakt med hundar i ett terapeutiskt syfte.  
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen 
 föreslå fullmäktige besluta 
 
 att  avslå motionen vad avser utreda hur en verksamhet med terapihundar skall 
 kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Karlskrona. 
 

Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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  § 22 
 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret januari 2008. 
b) Skrivelse från Pantarholmens Bostadsrättsföreningars Intresseförening  
 2008-01-16. Dnr 2008.029.735. 
c) Dom från Länsrätten i Blekinge län. Mål nr 1078-07.. 
d) Arbetsutskottets protokoll 2008-02-13. 

 

Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 



  27 februari 2008 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 23 
MEDDELANDEN 
 
Socialstyrelsen 
Rapport ”God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens protokoll 2008-02-07. 
Minnesanteckningar KPR:AU 2008-01-17. 
Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2007-11-26. 
 
___________________ 
 
 



  27 februari 2008 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 24 
Frågor/Information 
 
Hovrättsdom 
Förvaltningschef Per Jonsson informerade om dom i hovrätten i Malmö, där 
tingsrättens dom står fast. 
 
Prövningstillstånd 
Förvaltningschef Per Jonsson informerar om att kompletteringar kommer att göras 
vad avser ett ärende om prövningstillstånd till Kammarrätten. 
 
Arbetsmiljö på Fridlevstad servicecenter 
Peter Johansson (s) vill ha arbetsmiljön belyst av distriktschef Carina Thörnqvist. 
 
Distriktschef Carina Thörnqvist informerar om det aktuella läget. En 
arbetsplatsutredning utförs av kommunhälsan och ska vara klar inom 14 dagar. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 mars 2008 
 
 
§ 25 Nationella IT-strategin. 
 
§ 26 Utveckling av kvalitetsdeklarationen. 
 
§ 27 Lägesrapport Eget val i hemtjänsten. 
  
§ 28 Föredragning om projektet Genvägen. 
  
§ 29 Redovisning av medarbetarenkät. 
  
§ 30 Utveckling av förvaltningens organisation. 
  
§ 31 Förslag till samverkansavtal med Landstinget Blekinge. 
  
§ 32 Antal gynnande beslut till särskilt boende februari 2008. 
  
§ 33 Budgetuppföljning per 29/2 2008. 
 
§ 34 Motion. Olika äldregruppers behov. 
 
§ 35 Medborgarförslag – inköp av dagligvaror. 
 
§ 36 Redovisning av Mobipen. 
 
§ 37 Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål nr 989-07. 
 
§ 38 Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål nr 1041-07. 
 
§ 39 Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål nr 1147-07. 
 
§ 40 Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål nr 1148-07. 
 
§ 41 Delegeringsbeslut. 
 
§ 42 MEDDELANDEN. 

 
§ 43 Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 26 mars 2008, kl 14.00 – 17.45 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Erik Gisslén (m) tjg  
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Alf Öien (s) 
  Kerstin Johansson (s) tjg 
  Christer Göstasson (s) tjg 
  Lena Tvede-Jensen (s) tjg   
  Nils Johansson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Kenneth Matsson (fp)  
   Alf Stålborg (sd) 
 
  tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson, kl 14.00-17.00 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint, kl 14.00-17.00 
   personalchef Susanne Nordin, kl 14.00-17.00 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   biståndshandläggare Annika Tronje 
   arbetsterapeut Yvonne Petersson, kl 14.00-15.30 
   sjukgymnast Heléne Berup, kl 14.00-15.30 
   vik äldrekonsulent Sirpa Solgevik, kl 14.00- 14.45 
   projektledare IT Marika Persson, kl 15.30-17.00 
   konsult Magnus Larsson, Catrel AB, kl 15.30-17.00 
   it-strateg Mats Persson, kl 14.00-14.20    
     
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Gunhild Arvö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare  ___________________ Paragraf: 25 -  43 
  Marie-Louise Bescher 
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Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

Justerare  ___________________ 
 Gunhild Arvö    

 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         april  2008,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 25 
 Nationella IT-strategin. 
 

  Mats Persson, IT-strateg informerade om den Nationella IT-strategin för vård och 
omsorg. 

 
  Sex informationsområden pekas ut för nationellt samarbete: 
 

1. Harmonisera lagar och andra regelverk med en ökad användning av IT. 
2. Skapa en gemensam informationsstruktur. 
3. Skapa en gemensam teknisk infrastruktur. 
4. Skapa förutsättningar för samverkande och verksamhetsstödjande IT-

system. 
5. Möjliggöra åtkomst till information över organisationsgränser. 
6. Göra information och tjänster tillgängliga för medborgarna. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll.  

 
 __________________
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Diariet  Dnr 2008.082.106 
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 26  
  Utveckling av kvalitetsdeklaration. 
   

Sirpa Solgevik, vik äldrekonsulent går igenom kvalitetsdeklarationens syfte. 
 
Kvalitetsdeklarationen skall som modell vara enhetlig för hela Karlskrona 
kommun. 
 
Exempel från andra kommuner på hur löften, krav och garantier kan se ut visades. 
 
Tidplanen är att ett färdigt material skall redovisas till äldrenämnden i augusti 
månad 2008. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet   Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 27 
Lägesrapport Eget val i hemtjänsten. 
 
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 
 

• Förfrågningsunderlaget finns nu tillgängligt på Karlskrona kommuns 
webbplats till den 23 april. 

• Procapita rutiner läggs upp. 
• Förlängt avtal med HS Städ och Coop Partner t o m 2008-10-31. 
• Arbetsgrupp utsedd att titta på den egna organisationen. 
• Gode Män ska informeras. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 

  
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2008.083.770 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 28 

  Föredragning om projektet Genvägen. 
 

 Yvonne Petersson, arbetsterapeut och Heléne Berup, sjukgymnast informerade om 
 projektet Genvägen. 
 
 Projektet startades 1 september 2007 och drivs av statligt stimulansbidrag. 
 
 Enkätundersökning är gjord och utvärderingen håller på att sammanställas. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet    Dnr 2008.084.704 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 

§ 29 
  Redovisning av medarbetarenkäten. 
 
  Susanne Nordin, personalchef, föredrar ärendet. 
 
  Enkätundersökningen görs en gång vartannat år. 
 
  Svarsfrekvensen på äldreförvaltningen var 72 % för år 2007. 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2008.019.001 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 30 

  Utveckling av förvaltningens organisation. 
 
  Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 
  Äldreförvaltningens organisation för utförandet av äldreomsorg har hittills varit 

baserad på en geografisk uppdelning av kommunen. Fram till vintern 2007 var 
kommunen indelad i tre distrikt, men baserat på en utredning från 2006 ändrades 
indelningen i början av 2007 till fyra distrikt. 

 
  Den utveckling av förvaltningens organisation som föreslås bli genomförd ska 

betraktas som ett led i styrningen mot framtiden, d v s förutsättningar skapas i och 
för, organisationen att kunna agera och att vara proaktiv istället för att riskera att 
behöva vara reaktiv. 

 
  Äldreförvaltningens organisation föreslås bli förändrad från en geografisk 

indelning till en verksamhetsorienterad indelning med följande indelning i 
strategiska ansvarsområden. 

 
• Dagliga aktiviteter 
• Hemtjänst 
• Särskilt boende 
• Resurs- och kompetensförsörjning 

 
De tre förstnämnda strategiska områdena innefattar vardera ett ytterligare antal 
verksamheter som bedöms ha en logisk koppling till den grundläggande 
verksamheten. Därtill föreslås att de administrativa resurser som i dag finns inom 
de geografiska distrikten ledningsmässigt sammanförs till det strategiska området 
Dagliga aktiviteter och att de berörda befattningarna blir direkt underställda 
chefen för det verksamhetsområdet. Den legitimerade vårdpersonalen föreslås 
organisatoriskt bli knutna till det strategiska verksamhetsområdet Särskilt boende, 
men fortfarande underställd en gemensam chef, som ska inneha den formella 
kompetensen legitimerad sjuksköterska. Det strategiska området Resurs- och 
kompetensförsörjning utgörs av de två nuvarande bemanningsteamen som enligt 
äldrenämndens beslut om budget 2008 ska sammanfogas i en organisatorisk enhet.  
 (forts) 
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   Dnr 2008.019.001 
 

  § 30 (forts) 
  Utveckling av förvaltningens organisation. 
 
  Enhetens uppdrag kommer successivt att kompletteras med ett ansvar för 

långsiktig kompetensförsörjning. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  fastställa den verksamhetsorienterade organisationen för äldreomsorgen i 

enlighet med förvaltningschefens förslag, samt 
 
  att  organisationen skall träda i kraft 1 maj 2008. 
 
  Kent Lewén (fp) och Peter Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
  Alf Öien (s) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 
 
  Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns och Peter Johanssons bifall till 

förvaltningens förslag mot Alf Öiens yrkande på avslag till förvaltningens förslag 
och finner att äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
  Alf Öien reserverar sig mot beslutet. 
 
  Äldrenämnden har således beslutat 
 
  att  fastställa den verksamhetsorienterade organisationen för äldreomsorgen i 

enlighet med förvaltningschefens förslag, samt 
 
  att  organisationen skall träda i kraft 1 maj 2008. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.533.774 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
§ 31 
Samverkansavtal med Landstinget Blekinge. 

 
  Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 
  Tidigare samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget Blekinge har 

upphört att gälla och under vintern har ett förslag till nytt avtal framtagits. 
Förslaget till avtal presenterades den 7 mars 2008 för det politiska 
samverkansorganet i länet, PSVO. Det kan konstateras att det råder en 
samstämmig bild hos PSVO:s ledamöter om att förslaget till avtalskonstruktion på 
ett bra sätt beskriver parternas vilja till samarbete. 

 
  Avtalet innebär i korthet att de fem kommunerna och landstinget träffar avtal om 

samverka i syfte att kunna erbjuda länets innevånare bästa möjliga vård, omsorg 
och stöd och service oberoende av de olika huvudmännens skilda ansvarsområde. 

 
  Avtalet innebär vidare att de olika huvudmännen ska ersätta varandra ekonomiskt 

för arbetsuppgifter som enligt skriftlig överenskommelse en huvudman utför åt en 
annan. 

 
  Kent Lewén (fp) och Peter Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  föreslå kommunstyrelsen teckna samarbetsavtal med Landstinget Blekinge i 

enlighet med framtaget förslag. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 32 
 Antal gynnande beslut till särskilt boende februari 2008. 

 
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet. 
 
Antal gynnande beslut till särskilt boende februari redovisas. Antalet gynnande ej 
verkställda beslut är totalt i februari 40 personer och 3 är sökande från annan 
kommun. De som väntat mer än 3 månader är 3 personer. 
 
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i februari 15 kvinnor och 25 män. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredare   
 
 
 
 
 
 
  § 33 
  Budgetuppföljning per 29/2 2008. 

 
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet. 
 
Äldrenämndens ekonomiska utfall per februari månad 2008 uppgår till -4,9 Mkr. 
Det negativa resultatet avser -3,8 Mkr i avvikelse mot den nu liggande interna 
budgeten samt det periodiserade värdet av den ej verkställda anslagsreduceringen 
om 1,1 Mkr per februari. Föregående års utfall för motsvarande period var  
+ 0,2 Mkr. 
 
Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 
utveckling t o m februari månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående månader samt, där direkt kunskap om 
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. 
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som 
sådant till grund för den fortsatta aktiva verksamhetsstyrning inom förvaltningens 
olika chefsnivåer. 

   
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad budgetuppföljning för februari 2008. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2006.0130.730 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
  § 34 
  Motion. Olika äldregruppers behov. 
 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-03-30 väckte Jan Johansson (kd) 
motion om olika äldregruppers behov. I motionen uppmärksammas grupperna 
utlandsfödda äldre, psykiskt sjuka äldre, äldre med missbruksproblem samt äldre 
med fysiska funktionshinder. 

 
  Äldreförvaltningen anser att de frågor som tas upp i motionen är centrala och 

viktiga för äldreomsorgen. Av stor vikt för äldreomsorgen är att ta hänsyn till den 
enskilde individen och dennes förutsättningar, bakgrund och vilka behov denne 
behöver hjälp att tillgodose. Personer inom de grupper som tas upp i motionen 
kräver i många fall särskilda insatser och särskild kompetens för ett en skälig 
levnadsnivå ska kunna tillförsäkras dem. Dock skall noteras att de grupper som 
motionen tar upp inte är homogena. Varje grupp utgörs av individer med olika 
förväntningar och som har olika förutsättningar, bakgrunder och behov att 
tillgodose. Grupperna är i flera fall svåra att avgränsa och tydligt definiera och 
antalet personer i grupperna förändras över tiden. 

 
  Äldreförvaltningens samlade bedömning är att det i nuläget inte finns ett direkt 

behov av att i särskild ordning utreda antalet personer som ingår i de grupper som 
tas upp i motionen och dess förutsättningar för vård, stöd och boende i respektive 
grupp. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen 

hemställa hos kommunfullmäktige 
 
  att  avslå motionens förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att särskilt utreda 

antalet personer i de angivna grupperna och dess förutsättningar för vård, stöd och 
boende i respektive grupp. 

 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.479.730 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
  § 35 
  Medborgarförslag – inköp av dagligvaror. 
 

  Gunnar Blomqvist har inkommit med medborgarförslag om äldre personers 
problem att ordna med inköp av dagligvaror. I medborgarförslaget föreslås att 
kommunen inrättar en tjänst liknande Fixarservice dit äldre personer i behov, kan 
ringa för att få hjälp med inköp av mat, medicin och andra dagligvaror. 
Kommunen föreslås snarast utreda hur en sådan service kan organiseras och 
därefter besluta om tillsättning av tjänsten.  

 

  Kommunstyrelsen har översänt förslaget till äldrenämnden för beredning. 
 

  Äldreförvaltningen instämmer i medborgarförslaget såtillvida att en mer 
genomgående översyn/utredning av vilka problem och möjligheter som finns för 
den enskilde att lösa sina inköp av dagligvaror och apoteksärenden bör göras. 

 

  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden för egen del besluta 
 

  att  uppdra till äldreförvaltningen att utreda frågan om äldre personers problem 
vad avser inköp av dagligvaror samt apoteksärenden och återkomma till 
äldrenämnden med en redovisning av situationen samt eventuella förslag på 
åtgärder, senast till äldrenämndens sammanträde 2008-08-27. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att med hänvisning till vad som redovisas, anse medborgarförslaget avseende 

äldre personers problem att ordna med inköp av dagligvaror besvarat. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet    Dnr 2006.315.005 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 36 
 Redovisning av Mobipen. 
 
 Marika Persson, projektledare IT och konsult Magnus Larsson, Catrel AB 
 informerar i ärendet. 
 
 Mobipen är ett system för att på ett enkelt sätt kunna dokumentera på vanligt 
 papper och sedan via pennan få dokumentationen överförd till ett datasystem. 
 

• Enkelheten i systemet alla kan använda papper och penna. 
• Kvalitetssäkert, skriver bara en gång. 
• Vikarier kan lättare sätta in sig i arbetet. 
• Även insatser som ex. larm blir registrerade. 
• Social dokumentation. 
• En hel kedja, dagpersonal, nattpersonal och biståndshandläggare kan 

använda och se samma saker i systemet. 
 
 Samtliga hemtjänstgrupper, nattpatruller och kvällspatrullen kommer att använda 
 Mobipen-Digital penna under år 2008. 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet    Dnr 2007.273.108 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 37 
 Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål  
 nr 989-07. 
 
 Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Annika Tronje 
 biståndshandläggare föredrar ärendet. 
 
 Länsrätten i Blekinge län har meddelat dom i mål nr 989-07, 2008-03-07 
 angående särskilt avgift enligt 16 kap 6 c § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  inte begära prövningstillstånd i mål nr 989-07. 
 
 __________________  
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Diariet  Dnr 2007.279.108 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
  § 38 
  Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål 
  nr 1041-07. 
 
 Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Annika Tronje 
 biståndshandläggare föredrar ärendet. 
 
 Länsrätten i Blekinge län har meddelat dom i mål nr 1041-07, 2008-03-07 
 angående särskilt avgift enligt 16 kap 6 c § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  inte begära prövningstillstånd i mål nr 1041-07. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2007.270.108 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
  § 39 
  Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål 
  nr 1147-07. 
 
 Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Annika Tronje 
 biståndshandläggare föredrar ärendet. 
 
 Länsrätten i Blekinge län har meddelat dom i mål nr 1147-07, 2008-03-07 
 angående särskilt avgift enligt 16 kap 6 c § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  inte begära prövningstillstånd i mål nr 1147-07. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2008.295.108 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
  § 40 
  Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål 
  nr 1148-07. 
 
 Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Annika Tronje 
 biståndshandläggare föredrar ärendet. 
 
 Länsrätten i Blekinge län har meddelat dom i mål nr 1148-07, 2008-03-07 
 angående särskilt avgift enligt 16 kap 6 c § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  inte begära prövningstillstånd i mål nr 1148-07. 
 
 __________________ 
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  § 41 
 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret februari 2008. 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2008-02-21 och 2008-03-12. 
c) Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp. 
d) Yttrande över detaljplan för kv Kölen m fl. 
e) Yttrande över detaljplan för del av Grenadjären 62, Gräsvik. 
f) Avskrivning av kundfordringar 2007. 
g) Länsrätten i Blekinge Beslut i mål 36-08 E. 
h) Länsrätten i Blekinge Dom i mål 1302-07. 
i) Kammarrätten i Jönköping protokoll i mål, dnr 2007.445.108. 
j) Skrivelse angående synpunkter i kommunens hemtjänst/Stenbergsgränd,  
dnr 2008-066-108. 
k) Skrivelse med dnr 2008.057.108. 
l) Skrivelse 2008-03-03. Dnr 2008-065.108. 
m) Protestlistor angående nedläggning av särskilt boende, dnr 2008-0048.108. 

 

Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 42 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 1 Avsägelse av kommunala uppdrag. 
§ 10 Kompetensutvecklingspolicy. 
§ 14 Förslag till Karlskrona kommuns beredskapsplan för pandemisk influensa. 
 
Landstinget Blekinge 
Verksamhetsberättelse 2007. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Protokoll kommunövergripande samverkansgrupp 2008-02-08. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2008-02-28. 
Kommunala pensionärsrådet 2008-02-18. 
Kommunala pensionärsrådets AU 2008-02-14. 
 
___________________ 
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§ 43 
Frågor/Information 
 
Avskrivning av kundfordringar 2007. 
Veste Brynestam (c) till ha en redovisning vad avser avskrivningar av 
kundfordringar för 2007. 
 
En redovisning kommer att ske på äldrenämnden i april 2008. 
 
Dom i Hösta Domstolen 
Peter Johansson (s) undrar hur långt processen kommit i frågan om 
prövningstillståndet till Högsta Domstolen. 
 
Per Jonsson, förvaltningschef informerar om att prövningstillstånd är inlämnat. 
Hur arbetet med medverkan från Sveriges Kommuner och Landsting  kommer 
förvaltningschefen att återkomma i. 
 
Kommunikationer på Saltö 
Alf Stålborg (s) undrar om busskommunikationerna är lösta i samband med de 
planerade bostäderna på Saltö. 
 
Kent Lewén svarar att frågan inte för tillfället är aktuell. 
 
Nutritionspolicy 
Lena Tvede-Jensen (s) undrar om någon uppföljning gjorts med anledning av 
nutritionspolicyn. 
 
Information kommer att lämnas på äldrenämnden i april 2008. 
 
Kontaktpersonal 
Lena Tvede-Jensen (s) vill ha svar på om arbetet med att vara kontaktpersonal kan 
vara delat på flera personer. 
 
Svar kommer att lämnas på äldrenämnden i april 2008. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 23 april 2008 
 
 
§ 44 Fyllnadsval, ledamot i äldrenämndens arbetsutskott. 
 
§ 45 Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 
 
§ 46 Handlingsplan för vårdtagare som har missbruksproblem. 
 
§ 47 Redovisning av anhörigstödet 2005-2007. Ärendet utgår. 
 
§ 48 Svar på fråga angående nutritionspolicy. 
 
§ 49 Svar på fråga angående kontaktpersonal. 
 
§ 50 Antal gynnande beslut till särskilt boende mars 2008. 
 
§ 51 Budgetuppföljning per 31/3 2008. 
 
§ 52 Pandemiplan. 
 
§ 53 Svar på fråga angående avskrivning av kundfordringar 2007. 
 
§ 54 Delegeringsbeslut. 
 
§ 55 MEDDELANDEN. 

 
§ 56 Frågor/Information. 
 
§ 57 Information om lagt varsel. 
 
§ 58 Förslag till åtgärder pga varslade konfliktåtgärder 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 23 april 2008, kl 14.00 – 15.35 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m) kl 14.00-15.30 §§ 44-57 
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) kl 14.00-15.30 §§ 44-57 
 ordförande Kent Lewén (fp) tjg kl 15.30-15.35 § 58 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s) 
 ledamöter 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) 
  Camilla Persson (v)   
  Nils Johansson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (m) 
  Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Hampus Engqvist (s) 
   Kerstin Johansson (s) 
   Christer Göstasson (s) 
   Anita Löfström (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s)  
   Alf Stålborg (sd) 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
   personalchef Susanne Nordin kl 15.15-15.35 
   områdeschef Christine Sjöqvist kl 15.15-15.35 
   distriktschef Carina Thörnquist 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
    
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Veste Brynestam 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 44 - 58 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin §§ 44-57 

 

Ordförande tjg  ___________________ 
  Kent Lewén § 58 
 
 
Justerare  ___________________ 

 Veste Brynestam    
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         april  2008,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 2007.536.102 
Eva-Lotta Altvall 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 44 
 Fyllnadsval, ledamot i äldrenämndens arbetsutskott. 
 

  Äldrenämnden beslutar 
 
  att  utse Eva-Lotta Altvall (s) till ledamot i äldrenämndens arbetsutskott. 

 
 __________________



  23 april 2008 5

Diariet  Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 45  
  Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 
   

Eva Herbertson, utvecklingschef avger en lägesrapport. 
 

• Öppning av anbud sker 30 april 2008 
• Utvärdering startar efter anbudsöppningen. 
• Kompetens införskaffas om Lagen om valfrihetssystem (LOV) vecka 18. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet   Dnr 2008.111.772 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 
 

  § 46 
Handlingsplan för vårdtagare som har missbruksproblem. 
 
Carina Thörnquist, distriktschef föredrar ärendet och går igenom den kortsiktiga 
handlingsplanen. 
 
Handlingsplanen är ett stöd för personalen då situationer kan uppstå i samband 
med brukares alkohol- och drogproblem. 
 
En långsiktigt handlingsplan håller på att tas fram till personalen i samma ämne. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

  
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2008.062.776 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 47 

  Redovisning av anhörigstödet 2005 - 2007. 
 
  Ärendet utgår. 
 
  _________________ 
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Diariet    Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 48 
  Svar på fråga angående nutritionspolicy. 
 

Lena Tvede-Jensen (s) fråga om någon uppföljning gjorts med anledning av 
nutritionspolicyn. 
 
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar att någon uppföljning 
inte ännu har gjorts. Uppföljning är planerad till hösten 2008 men kommer att 
tidigareläggas. 
 
Rapportering kommer att ske till äldrenämnden. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
 
 
 
 



  23 april 2008 9

Diariet Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 49 

  Svar på fråga angående kontaktpersonal. 
 

Lena Tvede-Jensen (s) fråga om arbetet med att vara kontaktpersonal kan vara 
delat på flera personer. 

 
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar att huvudansvaret som  
kontaktpersonal endast kan åvila en person. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
 
§ 50 

 Antal gynnande beslut till särskilt boende mars 2008. 
 

Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet. 
 
Antal gynnande beslut till särskilt boende mars redovisas. Antalet gynnande ej 
verkställda beslut är totalt i mars 36 personer och 4 är sökande från annan 
kommun. De som väntat mer än 3 månader är 3 personer. 
 
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i mars 19 kvinnor och 17 män. 
 
Ann-Marie Branje (m) vill att det ska vara en stående rutin att redovisa avslagen. 
 

 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 51 
 Budgetuppföljning mars 2008. 

 
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet. 
 
Äldrenämndens ekonomiska utfall per mars månad 2008 uppgår till -8,6 Mkr. Det 
negativa resultatet avser följande: 
 
Avvikelse mot den nu liggande internbudgeten  -6,8 Mkr 
Periodiserade värdet av ej verkställd anslagsreducering -1,8 Mkr 
 
Föregående års resultat för motsvarande period uppgick till +0,3 Mkr. 
 
Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 
utveckling t o m mars månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om förväntad 
utveckling för återstående månader samt, där direkt kunskap om framtiden saknas, 
erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. Det prognostiserade 
resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som sådant till grund för den 
fortsatta aktiva verksamhetsstyrning inom förvaltningens olika chefsnivåer. 

   
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad budgetuppföljning för mars 2008. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2008.063.163 
Ledningsgruppen 
Utredare   
 
 
 
 
 
 
  § 52 
  Pandemiplan. 

 
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet. 
 

  Hotet om en världsomspännande influensaepidemi, en pandemi, har lyfts fram av 
både internationella organisationer och nationella myndigheter de senaste åren. En 
pandemi innebär stora påfrestningar på alla samhällssektorer och utgör inte bara 
ett problem för sjukvården. 

 
  Kommunledningsförvaltningen arbetade under hösten 2007 tillsammans med 

representanter från övriga förvaltningar fram ett förslag till Karlskrona kommuns 
beredskapsplan för pandemisk influensa, vilken antogs av kommunstyrelsen den 8 
januari 2008. 

 
  Äldrenämnden fick i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för hantering av pandemi 

senast den 31 maj 2008. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  anta Beredskapsplan för pandemisk influensa. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 

 
 
 



  23 april 2008 13

Diariet  Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 53 
  Var på fråga angående avskrivning av kundfordringar 2007. 
 

Veste Brynestam (c) vill ha en redovisning vad avser avskrivningar av 
kundfordringar för 2007. 
 
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom redovisar ärendet. 
 
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret informerar att en kontakt är 
tagen med kronofogdemyndigheten för att se om något kan göras för att driva in 
uppkomna skulder. 
 
Redovisning kommer att ske till äldrenämnden. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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  § 54 
 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2008. 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2008-04-09. 
c) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2. 
d) Ordförandens skrivelse 2008-03-13 med dnr 2008.057.108. 
e) Skrivelse 2008-03-17 ang Eget val i hemtjänsten, dnr 2008.078.730. 
f) Remiss. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om gränsdragning mellan 

hälso- och sjukvård och egenvård samt förslag om upphävande av 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:9 S) Personlig assistans och 
sjukvårdandsuppgifter. 

 

Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 55 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 24 Kommunala val. 
§ 28 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007. 
§ 29 Investering i nytt insatsregistreringssystem inom äldreomsorgen. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens arbetsutskott 2008-03-27. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2008-01-21och 208-02-18. 
 
___________________ 
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§ 56 
Frågor/Information 
 
Inga frågor ställdes. 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  23 april 2008 17

Diariet Dnr 2008.115.029 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 57 
Information om lagt varsel. 
 
Susanne Nordin, personalchef informerar i ärendet. 
 
Lagt varsel är riktat till korttidsboendet Glimten till den 5 maj klockan 12.00. 
 
Sjuksköterskor som tjänstgör vid Glimten kommer att tas ut i strejk. Allt arbete är 
i blockad. 
 
Förvaltningen arbetar med en handlingsplan för att kunna hantera effekterna av en 
eventuell strejk. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
 

    
 



  23 april 2008 18

Diariet Dnr 2008.115.029 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 

§ 58 
Förslag till åtgärder pga varslade konfliktåtgärder 
 
Ordföranden anmäler jäv och lämnar lokalen. 
 

Karlskrona kommun har mottagit varsel om strejk som också innefattar ett varsel 
där allt strejkbelagt arbete förklaras i blockad. Varslet träder i kraft den 5 maj 
2008 klockan 12.00. Varslet omfattar korttidsboendet Glimten med 24 
vårdplatser.  
 

Förvaltningens handläggare har upprättat en riskanalys utifrån de lagda varslet 
och drar slutsatsen att i den händelse att stridsåtgärder träder i kraft på Glimten 
kan vårdtagarens medicinska behov inte kan säkerställas där. Denna bedömning 
leder till att brukarna på Glimten förflyttas till annan plats. I första hand genom att 
de som har beviljats bistånd i särskilt boende erbjuds detta. På grund av 
tidsperspektivet kommer erbjudande om tillfällig korttidsplats i annat boende att 
lämnas. 
 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

att  uppdra åt nämndens 1:e och 2:e vice ordföranden att fatta erforderliga beslut 
för att säkerställa fortsatt trygg och säker vård med anledning av lagda 
strejkvarsel. 
 

  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 



  21 maj 2008 1

 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 21 maj 2008 
 
 
§ 59 Information SNAC. (Swedish National Study Ageing and Care). 
 
§ 60 Förberedande arbete inom hemtjänstorganisationen med anledning av Eget val i 

hemtjänsten. 
 
§ 61 Yrkesväxlingsprogram. 
 
§ 62 Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 
 
§ 63 Beviljade ansökningar till särskilt boende april 2008. 
 
§ 64 Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut SoL, 4 kap  
 1 § per den 31/3 2008. 
 
§ 65 Redovisning av anhörigstöd 2005-2007. Utgår. 
 
§ 66 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 30/4 2008. 
 
§ 67 Förslag till etablering av särskilt boende Vedebylund 1:1. (F d Vedebylunds 

handelsträdgård) 
 
§ 68 Redovisning av 2007 års donationsfonder. 
 
§ 69 Remiss. Inrättande av Serviceförvaltning. 
 
§ 70 Remiss. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och 

sjukvård och egenvård samt förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 1996:9 S) Personlig assistans och sjukvårdandsuppgifter. 

 
§ 71 Förslag till yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port.  
 
§ 72 Delegeringsbeslut. 
 
§ 73 MEDDELANDEN. 

 
§ 74 Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 21 maj 2008, kl 14.00 – 16.40 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
   Bengt Lindström (m) 
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Erik Gisslén (m) tjg 
  Eva-Lotta Altvall (s) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Alf Öien (s) 
  Angela Sandström (s) 
  Kerstin Johansson (s) tjg kl 14.00 - 16.30 
  Christer Göstasson (s) tjg kl 16.00 – 16.40 
  Anita Löfström (s) tjg kl 16.30 – 16.40 
  Camilla Persson (v) kl 14.00 - 16.00   
  Nils Johansson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Christer Göstasson (s) kl 14.00 – 16.00 
   Anita Löfström (s) kl 14.00 – 16.30 
   Alf Stålborg (sd) 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson kl 14.00 – 15.45 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   distriktschef Ann-Helen Erwing 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   personalchef Susanne Nordin kl 14.30-16.40 
   professor Ingalill Rahm Hallberg, SNAC kl 14.00-14.55 
   doktor Johan Berglund, SNAC kl 14.00-14.55 
   ekonom B Nilsson, kommunledningsförv kl 14.55-15.05 
    
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Eva-Lotta Altvall 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 59 - 74 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Eva-Lotta Altvall    
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 maj 2008,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher



  21 maj 2008 4

Diariet   Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 59 
 Information SNAC. (Swedish National Study Ageing and Care). 
 

  Doktor Johan Berglund inleder. Professor Ingalill Rahm Hallberg, SNAC gör en 
föredragning om forskningen kring de äldres vård med utgångspunkt i SNAC-
studien. 

 
  Äldreförvaltningen kommer att ta upp frågan om en eventuell medverkan i 

SNAC:s vårdsystemdel i arbetsutskottet. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
 
 
 
  



  21 maj 2008 5

Diariet   Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 60 
 Förberedande arbete inom hemtjänstorganisationen med anledning av  
 Eget val i hemtjänsten. 
 
 Ann-Helen Erwing, distriktschef avger en lägesrapport. 
 

• Vilka som ingår i arbetsgruppen 
• Inventerat frågor och behov i hemtjänstgrupperna 
• Information från andra kommuner 
• Sammanställt en projektplan 
• Utvecklings- och uppföljningsdag med områdescheferna i hemtjänsten har 

ägt rum 
• SWOT-analys ska göras (Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot ) 
• Handlingsplan ska vara klar till den 31 oktober 2008 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2008.136.026 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 61 
 Yrkesväxlingsprogram 
 
 Susanne Nordin, personalchef föredrar ärendet. 
 
 Förvaltningschefen för äldreförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens 
 presidie och efter fullgjorda rehabiliterings- och omplaceringsutredningar 
 verkställt fyra uppsägningar. Uppsägningarna har föregåtts av överläggningar med 
 facklig organisation. Uppsägningarna har verkställts enligt lag och avtal och 
 individuella handlingsplaner har upprättats med innehåll som är utöver det som 
 kan krävas av en arbetsgivare. Uppsägning och handlingsplan har godkänts av de 
 fyra anställda. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår nu äldrenämnden ett åtagande som inte krävs i 
 lagstiftningen men som anses gagna en nödvändig yrkesväxling för de berörda 
 personerna. De insatser som föreslås kan inte erbjudas genom äldreförvaltningens 
 försorg. Syftet är att skapa förutsättningar för en yrkesväxling på övrig 
 arbetsmarknad alternativt ge förutsättningarna för att vara personligt rustad i det 
 fortsatta arbetssökandet efter uppsägningstiden. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  uppdra åt äldreförvaltningen att genomföra insatser för yrkesväxling för 
 uppsagd personal enligt äldreförvaltningens förslag, 
 
 att  kostnaderna belastar budget för omplacering och rehabilitering, samt 
 
 att  ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en utvärdering av metoden. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 __________________
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Diariet  Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 62  
  Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 
   

Eva Herbertson, utvecklingschef avger en lägesrapport. 
 

• Anbudsutvärdering pågår 
• Leverantörer har träffats 
• Facklig organisation informeras vecka 22 
• Tilldelningsbeslut planeras till vecka 23-24 
• Planeras att teckna avtal i juni 2008 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet   Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 

 
 § 63 
 Antal gynnande beslut till särskilt boende april 2008. 
 

Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet. 
 
Antal gynnande beslut till särskilt boende april redovisas. Antalet gynnande ej 
verkställda beslut är totalt i april 45 personer och 4 är sökande från annan 
kommun. De som väntat mer än 3 månader är 4 personer. 
 
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i april 22 kvinnor och 23 män. 
 
Avslag för april är en (1). 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.282.704 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 § 64 

Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut 
SoL, 4 kap 1 § per den 31/3 2008. 
 

  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret 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 2008-03-31 2 (två) gynnande beslut 

som ej är verkställda inom tre månader.  
 
  Inom äldrenämndens ansvarsområde per 2008-03-31 inga beslut där 

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader därefter. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  till kommunfullmäktige överlämna rapport per 2008-03-31 över gynnande ej 

verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2008.062.776 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 65 

  Redovisning av anhörigstödet 2005 - 2007. 
 

Utgår 
 
  _________________ 
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Diariet    Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 66 
 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 30/4 2008. 
 

Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet. 
 
Äldrenämndens utfall per april månad 2008 uppgår till -6,5 Mkr. Föregående års 
resultat för motsvarande period uppgick till -2,6 Mkr. 
 
Det negativa resultatet avser följande: 
 

• Avvikelse mot den ny liggande internbudgeten  -4,2 Mkr 
• Periodiserade värdet av ej verkställd anslagsreducering -2,3 Mkr 

 
Prognos för helår 2008 -8,9 Mkr, varav 7,1 Mkr avser begärd ramökning och  
1,8 Mkr verksamhetens nettokostnad i förhållande till utlagd budget. 
 
Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 
utveckling t o m april månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om förväntad 
utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om framtiden saknas, 
erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. Det prognostiserade 
resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som sådant till grund för det 
fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom förvaltningens olika chefsnivåer. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning för april 2008. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2008.110.736 
Tekniska förvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 67 

  Förslag till etablering av särskilt boende Vedebylund 1:1  
  (f d Vedebylunds handelsträdgård). 
 
  Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.  
 
  I enlighet med äldrenämndens beslut 25 april 2007 har förvaltningen påbörjat 

planeringen för ett nytt särskilt boende inom Vedebylund 1:1(f d Vedebylunds 
handelsträdgård). 

 
  Arbetet har varit inriktat på att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 

ta fram en skiss för en bedömning av hur ett äldreboende skall kunna rymmas 
inom området. 

 
  Det nya boendet inom Vedebylund 1:1 planeras att innehålla 40 lägenheter. 
 
  Äldreförvaltningens bedömning är att både ordinärt boende och särskilt boende 

sker parallellt så planering för angöring och utomhusmiljö blir en helhet inom 
området och färdigställs samtidigt. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  äldreförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta planeringen för etablering av ett 

särskilt boende inom Vedebylund 1:1, 
 
  att  hemställa om att tekniska förvaltningen medverkar i det fortsatta arbetet, samt 
 
  att  i samband med förslag till budget 2009-2011 återkomma till äldrenämnden 

med underlag för fortsatt planering. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2002.0229.046 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
§ 68 
Redovisning av 2007 års donationsfonder. 
 

 Ekonom Bengt Nilsson, kommunledningsförvaltningen föredrar ärendet. 
 
 Äldrenämnden har tre fonder vars årsredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen. 
 
 Karl Gustafssons fond, Elineberg 
 Fondens ändamål skall vara att främja vård av behövande ålderstigna på Elineberg 
 genom att på olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att 
för  dem anordna underhållning, extra kalas o s v. 
 
 Under året har 4 574 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 50 000 kronor utdelats. 
 
 May Carlssons minnesfond 
 Fondens ändamål skall vara att främja vården av behövande ålderstigna 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 
anordna  underhållning, kalas o s v. 
 
 Under året har 28 348 kronor utdelats. 
 
 Revisionsgranskning är utförd av auktoriserade revisorer. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  godkänna upprättade årsredovisningar för 2007. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2008.118.001 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 69 

  Remiss. Inrättande av serviceförvaltning. 
 
  Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 
 
  Äldrenämnden har erhållit utredning om inrättande av en serviceförvaltning på 

remiss. 
 
  I utredningen föreslås att en serviceförvaltning inrättas under kommunstyrelsen 

innehållande: 
 

• Nuvarande avdelning för konsult och service 
• En gemensam kostenhet 
• Gemensam hantering av transporter 
• Tryckeri och posthantering 
• Den löne- och ekonomihantering som idag görs på förvaltningen 
• Administration och arbetsledning för föreslagna verksamheter 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-04-08 att remittera förslaget på remiss till 
samtliga nämnder med svar senast 31 maj 2008. 
 
Äldreförvaltningen är berörd i flera av de föreslagna verksamheterna och ställer 
sig i grunden positiv till förslaget om inrättande av en serviceförvaltning utifrån 
de kriterier som används i utredningsarbetet. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  lämna äldreförvaltningens svar på remiss avseende förslag till verksamheter 

som skall ingå i en serviceförvaltning 
 

Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
  
___________________ 
 
 
 
 
 

 
 

Diariet  Dnr 2008.113.704 
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Socialstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare   
 
 
 
 
 
  § 70 

  Remiss. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om gränsdragning mellan 
hälso- och sjukvård och egenvård samt förslag om upphävande av 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:9 S) Personlig assistans och 
sjukvårdandsuppgifter. 

 
  Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet. 
 
  Karlskrona kommun har från Socialstyrelsen erhållit Förslag till föreskrifter och 

allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård på 
remiss. 

 
  Av lämnade synpunkter framkommer att äldreförvaltningen ställer sig positiv till 

utredningens förslag om föreskrifter i gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård 
och egenvård. 

 
  Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättat remissvar till Socialstyrelsen. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2005.0103.214 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunala pensionärsrådet 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 71 

  Förslag till yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port. 
 
  Magnus Gruvberger, utredningssekreterare föredrar ärendet. 
 
  Planområdet utgörs av det gamla kasernområdet ”BK-staben” i sydvästra delen av 

Vämö. Målet anges vara att Blå Port omvandlas till en ny variationsrik och 
spännande stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter. 

 
  Äldrenämnden har tidigare lämnat yttrande över planförslaget i programskedet 

(2005-04-27, § 29) samt vid samrådet (2007-08-29, § 88) 
 
  De synpunkter äldrenämnden framförde i programsamrådet samt i samrådet vad 

avser tillgängligheten kvarstår. 
 
  I planhandlingarna skrivs att området lämpligast försörjs med kollektivtrafik via 

Sunnavägen. I genomförandeplanen skrivs att exploatören svarar för att gångbron 
över järnvägen justeras/byggs om, så att den ansluter på ett bra sätt till gång- och 
cykelvägen. 

 
  Äldreförvaltningens uppfattning är att denna lösning kräver att gångbron över bl a 

järnvägen utformas så att även personer med rörelsehinder kan nyttja den för att 
nå kollektivtrafik. Ansvaret för detta bör tydliggöras. I det fall inte gångbron kan 
nyttjas är avståndet till kollektivtrafik minst 500 m med nivåskillnad. Området 
saknar direkt närhet till bl a kommersiell service varför tillgänglighet till 
kollektivtrafik är av vikt. 

 
  I gestaltningsprogrammet som ingår i planhandlingarna tas områdets 

tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade upp under egen rubrik. Däri 
konstateras de betydande nivåskillnaderna till området samt ”vikten av att gator, 
vägar, passager m m bör med hänsyn till tillgängligheten utformas med god 
orienterbarhet och framkomlighet för funktionshindrade”.  

   (forts) 
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   Dnr 2005.0103.214 
 
 
 
 
 
  § 71 (forts) 
  Förslag till yttrande över detaljplan 4 m fl, Campus Blå Port. 
 
  Äldreförvaltningen anser att det är av stor vikt att denna ”rekommendation” även 

gäller för anslutningar till och från planområdet och då t ex kollektivtrafiken. 
 
  Efter möte med kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2008-05-08 föreslås en 

komplettering till yttrandet som lyder 
 
  ”Planområdet skall nybebyggas med upp till 200 lägenheter. Det innebär en 

beaktansvärd del av del idag handikapptillgängliga lägenhetsstocken. Det är helt 
nödvändigt att området får en fullt handikappanpassad (rullstolar, rollatorer), i 
nära förbindelse med kollektivtrafiken. Sunnavägen är inte tillgänglig annat än via 
gångbro och trappor. Det är svårt att se annan realistisk lösning än att en busslinje 
förläggs till Ekorrvägen med hållplats i höjd med gångbron”. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  avge yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port, i 

enlighet med avgivna synpunkter, samt 
 
  att  yttrandet kompletteras med kommunala pensionärsrådets tillägg. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  _________________ 
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  § 72 
 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret april 2008. 
b) Protokoll äldrenämndens arbetsutskott 2008-05-07. 
c) Makulering av faktura. (Rättshjälpsmyndigheten). 
d) Beslut om fördelning av rättshjälpskostnader. 
e) Skrivelse från länsstyrelsen 2008-04-10. Tillsyn av särskilt boende för personer 

med demenssjukdom. 
f) Yttrande över detaljplan för del av Rödeby 3:1 m fl (Bubbetorp). 
g) Samtal om den goda demensvården. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 73 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 47 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 
april 2008. 
§ 52 Svar på motion ang terapihundar inom äldreomsorgen. 
 
Kommunstyrelsen 
§ 52 Utredning om inrättande av serviceförvaltning. 
§ 54 IT-vision, aktivitetsplan e-tjänster. 
 
Röda Korset 
Helårsrapport 2007. Besöksverksamheten i Karlskrona. 
 
Arbetsmiljöverket 
Informationsmöte i samverkan kring ”Vård och omsorg i ordinärt boende”. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Inbjudan att ansöka om bidrag för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och 
vårdar äldre personer, personer med funktionsnedsättning och långvarigt sjuka 
personer. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens protokoll 2008-04-10. 
Minnesanteckningar från KPR:AU 2008-04-10. 
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2008-03-17. 
 
___________________ 
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§ 74 
Frågor/Information 
 
Informationsmöte på Länsstyrelsen 
Informationsmöte äger rum på Länsstyrelsen den 28 maj 2008 kring temat ”Vård 
och omsorg i ordinärt boende”. 
 
Deltagare: 
Gunhild Arvö (fp) 
Veste Brynestam (c) 
Alf Öien (s) 
 
SKL-rapport 
Rapporten kommer att distribueras till äldrenämnden. 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
  



  25 juni 2008 1

 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 juni 2008 
 
 
§ 75 Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 
 
§ 76 Sammanställning över inskickade patienter till Blekingesjukhuset år 2007. 
 
§ 77 Redovisning av GBS-mätning våren 2008. 
 
§ 78 Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen. 
 
§ 79 Rapport. Återinläggning av vårdtagare från Glimten och Rosengården till 

Blekingesjukhuset. 
 
§ 80 Remiss. Vårdval i Sverige. 
 
§ 81 Beviljade ansökningar till särskilt boende maj 2008. 
 
§ 82 Budgetuppföljning per 31/5 2008. 
 
§ 83 Framtidsprogrammet. 
 
§ 84 Verksamhetsmål. 
 
§ 85 Genomgång av budgetförutsättningar och Plan 2009-2011. 
  
§ 86 Delegeringsbeslut. 
 
§ 87 MEDDELANDEN. 

 
§ 88 Frågor/Information. 
 
§ 89 Sommarhälsning. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 25 juni 2008, kl 14.00 – 16.15 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
   Bengt Lindström (m) 
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Eva-Lotta Altvall (s) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s),  kl 14.00-16.00 
  Alf Öien (s), kl 14.00-16.00 
  Angela Sandström (s) 
  Hampus Enqvist (s), tjg kl 15.50-16.15 
  Kerstin Johansson (s), tjg  kl 16.00-16.15 
  Christer Göstasson (s),tjg  kl 16.00-16.15 
  Camilla Persson (v), kl 14.00-15.50   
  Nils Johansson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (m) 
  Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Hampus Enqvist (s), kl 14.00-15.50 
   Kerstin Johansson (s), kl 14.00-16.00 
   Christer Göstasson (s), kl 14.00-16.00 
   Anita Löfström (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
   verksamhetschef Carina Thörnqvist 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   planeringssekreterare Magnus Gruvberger, kl 14.00-14.20 
       
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Karl-Erik Olsson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 75 - 89 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Karl-Erik Olsson    
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 27 juni 2008,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 75 
 Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 
 

  Magnus Gruvberger, planeringssekreterare avger en lägesrapport. 
 

• Upphandlingsprocessen klar 
• Fyra anbud är godkända. Företagen som är klara är Assistansteamet i 

Blekinge AB, Attendo Care AB, CooPartner i Karlskrona ek.förening och 
HS Städservice AB. 

• Vecka 27 tecknas avtal. 
• Folder till brukarna har gått ut. 
• Vecka 33 går myndighetskontoret ut med all information till brukarna. 
• 2008-08-19 anordnas en halv informationsdag och klartecken ges till 

aktuella företag att marknadsföra sig. 
• 2008-09-07 sista dag för brukarna att välja 
• 2008-09-30 sista dag för ansökan om stimulansbidrag. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2008.138.771 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 76 
 Sammanställning över inskickade patienter till Blekingesjukhuset år 2007. 
 
 Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet. 
 
 År 2007 var det år det varit flest antal rapporterade inskickade patienter. 
 
 En jämförelse mellan år 2006 och 2007 visar att år 2006 var det två boenden som 
 inte inrapporterade en enda inskickad vårdtagare till Blekingesjukhuset (BLS). 
 Motsvarande år 2007 var det fem boenden. 
 
 En jämförelse april-oktober år 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 och 2007 visar för år 
 2007 en ökning av antalet vårdtagare jämfört med de tre föregående åren. Andelen 
 läkarkontakter före att patienterna skickats till BLS år 2007 har minskat och 
 motsvarar år 2004 resultat. Medan andelen sjuksköterskekontakter ökat något mot 
 år 2006. Det var en svag ökning av andelen personer som blivit inskickade dagtid 
 mot år 2006. År 2007 har i likhet med de tre senaste åren cirka tre fjärdedelar av 
 de inskickade patienterna också blivit inlagda på sjukhuset. 
 
 En jämförelse april-december år 2003, 2004, 2005, 2006 och 2007 visar även här 
 en ökning jämfört med tidigare år. Andelen fall där det varit läkarkontakter före 
 det vårdtagarna skickats in till BLS har minskat under år 2007. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________
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Diariet  Dnr 2008.139.776 
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 77  
  Redovisning av GBS-mätning våren 2008. 
   

Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet. 
 
Redovisningen av GBS-mätningen på gruppboenden med aktivitetsinriktning är 
gjord veckorna 6-8 år 2008. 
 
I gruppboende med aktivitetsinriktning bodde 46 vårdtagare vid mätningen. 
Målgruppen för denna typ av boende är personer med lindrig till medelsvår 
demens.  
 
I årets mätning blev 17 personer (37 %) bedömda med att ha en svår demens, 21 
personer (46 %) med lindrig demens och 8 personer (17 %) med medelsvår 
demens. 
 
År 2007 var bedömningen 35 % svår demens, 40 % lindrig och 24 % medelsvår 
demens. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet   Dnr 2008.137.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
 

 
 § 78 
 Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen. 

 
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, föredrar ärendet om 
kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen januari – december 2007. 
 
Ett dokument har upprättats om pågående kvalitetsarbete beträffande: 
 

• Lex Sarah anmälan 2007-01-01—12-31 
• Lex Maria anmälan 2007-01-01—12-31 
• Klagomål och Synpunkter 2007-01-01—12-31 
• Avvikelserapportering år 2007 
• Redovisning av avgiftshanteringens kvalitetskontroll år 2007. 

 
Diagram med jämförelsetal kvartal 1 - 4 år 2002 – 2007 avseende 
läkemedelshantering, omvårdnad/incidenter och fall har översänts till 
äldrenämnden. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.284.736 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 79 

Rapport. Återinläggning av vårdtagare från Glimten och Rosengården till 
Blekingesjukhuset. 
 
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet. 
 
En kartläggning av återinlagda vårdtagare från Glimten och Rosengården har 
genomförts månad för månad år 2007. 
 
Av redovisningen framgår att mellan 1-7 vårdtagare återinlagts per månad från 
Glimten och 2-7 från Rosengården under år 2007. Tiden vårdtagarna vistades på 
Glimten innan återinläggning varierar från en dag till drygt två månader 
motsvarande på Rosengården är en dag till ca två månader. I årets rapport finns 
antalet vårdtagare som är remitterade av primärvården redovisade.  
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2008. 164.700 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 

 
 

 
 
 
§ 80 

  Remiss. ”Delbetänkande av utredningen Patientens rätt, Vårdval i Sverige 
(SoU 2008:37”. 

 
  Karlskrona kommun har inbjudits att yttra sig över rubricerade delbetänkande. 
 
  Förslag till yttrande ska beredas inom äldreförvaltningen, varvid även samråd ska 

ske med handikappförvaltningen. Förvaltningen kommer inte kunna bereda 
ärendet för beslut av äldrenämnden i juni, samtidigt som tidplanen för yttrandet 
inte för det möjligt att behandla yttrandet vid äldrenämndens sammanträde i 
augusti.  

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  uppdra till arbetsutskottet att avge remissyttrande på ”Delbetänkande av 

utredningen Patientens rätt, Vårdval i Sverige (SoU 2008:37”. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet    Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 

§ 81 
 Antal gynnande beslut till särskilt boende maj 2008. 
 

Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet. 
 
Antal gynnande beslut till särskilt boende maj redovisas. Antalet gynnande ej 
verkställda beslut är totalt i maj 46 personer och 4 är sökande från annan 
kommun. De som väntat mer än 3 månader är 8 personer. 
 
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i maj 25 kvinnor och 21 män. 
 
Avslag för maj är en (1). 
 

 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 82 

  Budgetuppföljning per 31/5 2008. 
 

Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet 
 
Äldrenämndens utfall per maj månad 2008 uppgår till -8,3 Mkr. Föregående års 
resultat för motsvarande period uppgick till -4,4 Mkr. 
 
Det negativa resultatet avser följande: 
 

• Avvikelse mot den ny liggande internbudgeten  -5,3 Mkr 
• Periodiserade värdet av ej verkställd anslagsreducering -3,0 Mkr 

 
Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska 
utveckling t o m maj månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om förväntad 
utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om framtiden saknas, 
erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. Det prognostiserade 
resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som sådant till grund för det 
fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom förvaltningens olika chefsnivåer. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättad budgetuppföljning för maj 2008. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag   

 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2006.311.739 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 

 
 
 
§ 83 
Framtidsprogrammet. 
 

  Framtidsprogrammet redovisar äldrenämndens bedömning över hur den framtida 
äldreomsorgen i Karlskrona kommun kan komma att se ut, och vilka krav som 
framtidens äldre kan komma att rikta mot verksamheten.  

 
  Framtidsprogrammet ska vara vägledande för de lösningar som med tiden behöver 

arbetas fram, lösningar som tar sin utgångspunkt i definierade behov och en 
önskad inriktning och i vissa avseenden i en något visionär bild av äldreomsorgen.  

 
  Framtidsprogrammet kommer att vara vägledande för nämndens strategiska 

inriktning och förvaltningens operativa arbete för en lång tid framåt. 
 
  Kent Lewén (fp) och Peter Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  anta Framtidsprogrammet för äldreomsorgen i Karlskrona kommun, samt 
 
  att  överlämna Framtidsprogrammet till kommunfullmäktige för slutligt 

fastställande. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet  Dnr 2006.429.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 84 

  Inriktningsmål för äldrenämndens verksamheter. 
 
  Carina Thörnqvist, verksamhetschef föredrar ärendet. 
 
  Äldreförvaltningen har haft i uppdrag att revidera äldrenämndens måldokument. 

En mindre arbetsgrupp har tagit fram förslag till revidering och förändring till 
tidigare beslutat måldokument. 

 
  Uppdraget har varit att arbeta fram övergripande inriktningsmål för äldrenämnden 

utifrån ett brukarperspektiv. 
 
  Äldreförvaltningen får efter beslutade inriktningsmål i uppdrag att arbeta fram 

effektmål i samband med verksamhet- och budgetplan. 
 
  Varje verksamhet arbetar fram handlingsplaner för att uppnå beslutade effektmål. 

Uppföljningen av målen planeras att ske i samband med äldrenämndens 
verksamhetsberättelse.   

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättat förslag till inriktningsmål för äldrenämnden. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
  
___________________ 
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Diariet   Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 85 
 Genomgång av budgetförutsättningar och Plan 2009-2011. 

 
Per Jonsson, förvaltningschef överlämnar material till äldrenämnden inför 
budgetarbetet till hösten. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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  § 86 
 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret maj 2008. 
b) Protokoll äldrenämndens arbetsutskott 2008-06-11. 
c) Skrivelse ang Glimten. Dnr 2008.206.736 
d) Skrivelse från konsultteamet ang planering av korttidsplatser. 
e) Dom från Länsrätten i Blekinge län. Mål nr 471.08. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 87 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 42 Årsredovisning för år 2007 Karlskrona kommun. 
§ 43 Revisionsberättelse år 2007 och beslut om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
§ 45 Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona kommun. 
§ 66 Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen. 
§ 67 Svar på motion om äldregruppers behov. 
§ 69 Svar på medborgarförslag om äldres problem med inköp av dagliga varor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 35 Budgetuppföljning per den 31 mars 2008. 
 
Kommunstyrelsen 
§ 78 Förslag till nya rutiner för flaggning i Karlskrona kommun. 
§ 80 Samverkansavtal med Landstinget Blekinge. 
 
Institutet för utveckling av metoder i socials arbete 
ims-nytt nr 1-2 2008. 
 
Olofströms kommun 
Protokoll från kommunstyrelsen ang förslag till samverkansavtal mellan 
Landstinget Blekinge och Blekingekommunerna. 
 
Träffpunkt Strandgården 
Protokoll från årsmöte den 31 mars 2008. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens protokoll 2008-05-26 
Minnesanteckningar från KPR:AU 2008-05-08 
Protokoll från KPR 2008-03-25. 
Protokoll från KPR 2008-04-21. 
Protokoll från KPR 2008-05-13. 
 
___________________ 
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§ 88 
Frågor/Information 
 
Inget extra möte i juli månad 
Ordföranden meddelar att reservdagar för arbetsutskottet 9 juli och äldrenämnden 
den 23 juli inte kommer att användas. 
 
___________________ 
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§ 89 
Sommarhälsning 
 
Ordföranden önskar äldrenämnden och all personal en skön sommar. 
 
1:e vice ordföranden Kent Lewén önskar ordföranden, äldrenämnden och all 
personal en skön sommar. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 augusti 2008 
 
 
§ 90 Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 
 
§ 91 Avtal avseende läkarmedverkan i särskilda boenden. 
 
§ 92 Antal gynnande beslut till särskilt boende juni/juli 2008. 
 
§ 93 Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut SoL, 4 kap  
 1 § per den 30/6 2008. 
 
§ 94 Budgetuppföljning per juli 2008. 
 
§ 95 Yttrande över ändring av detaljplan Hemmet 23 m fl, Pantarholmen. 
 
§ 96 Yttrande över fördjupning av översiktsplan för Nordvästra stadsbygden – Rosenholm 

med omgivningar. 
 
§ 97 Sammanträdesplan för äldrenämnden 2009. 
  
§ 98 Delegeringsbeslut. 
 
§ 99 MEDDELANDEN. 

 
§ 100 Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 27 augusti 2008, kl 14.00 – 14.45 
 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
   Bengt Lindström (m) 
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Erik Gisslén (m) tjg 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Alf Öien (s) 
  Angela Sandström (s) 
  Hampus Enqvist (s) tjg 
  Kerstin Johansson (s) tjg   
  Nils Johansson (sd) 
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Christer Göstasson (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint,  kl 14.20-14.45 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
       
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Siv Brorsson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 90 - 100 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Siv Brorsson    
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den  2 september 2008,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariet   Dnr 2007.076.730 
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Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 90 
 Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 
 

  Eva Herbertson, utvecklingschef avger en lägesrapport. 
 

• 19/8 Minimässa på Militärhemmet tillsammans med externa leverantörer. 
• 26/8 Information till Gode Män. 
• Ansökan om stimulandsbidrag pågår. 
• Översyn av informationsmaterial pågår. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2008.207.770 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 91 
 Avtal avseende läkarmedverkan i särskilda boenden. 
 
 Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet. 
 
 Omsorgen och vården om äldre- och funktionshindrade blir allt mer medicinskt 
 och omvårdnadsmässigt krävande och behoven av ökad tillgänglighet till och 
 medverkan av läkare inom kommunens vård och omsorg allt tydligare. 
 
 Om vård och omsorg skall kunna erbjudas ur ett helhetsperspektiv krävs en 
 fungerande vårdkedja. För att vårdkedjan skall kunna fungera bra fordras en god 
 samverkan mellan kommunen, primärvården och sjukhusets personal inklusive 
 läkare. 
 
 Avtal gäller fr o m 2007-12-01 t o m 2008-12-01. 
 
 Ett tilläggsavtal kommer att skrivas med anledning av primärvårdens avtal med 
 privat vårdgivare. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________
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Diariet  Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
  
 
 
 
 
 
  § 92  
 Antal gynnande beslut till särskilt boende juni/juli 2008. 
 

  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet. 
 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende juni och juli redovisas. 
  
  Juni 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juni 45 personer och tre är 

sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är tre personer. 
 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juni 30 kvinnor och 15 män. 
 
  Avslag för juni är noll (0). 
 

Juli 
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juli 47 personer och tre är 
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är noll (0) 
personer. 
 
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juli 33 kvinnor och 14 män. 
 
Avslag för juli är noll (0). 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariet   Dnr 2007.282.704 
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Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 

 
 
 

 
  
 § 93 

  Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut 
SoL, 4 kap 1 § per den 30/6 2008. 

 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret 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 2008-06-30 sex gynnande beslut 

som ej är verkställda inom tre månader.  
 
  Inom äldrenämndens ansvarsområde per 2008-06-30 inga beslut där 

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader därefter. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  till kommunfullmäktige överlämna rapport per 2008-06-30 över gynnande ej 

verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 94 

Budgetuppföljning per juli 2008. 
 
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet. 
 
Äldrenämndens utfall per juli månad 2008 uppgår till -1,6 Mkr.  
 
Det negativa resultatet avser följande: 
 

• Avvikelse mot den ny liggande internbudgeten  -0,4 Mkr 
• Periodiserade värdet av ej verkställd anslagsreducering -1,2 Mkr 

 
Det prognostiserade resultatet om -2,1 Mkr baseras på kunskap om verksamhetens 
faktiska utveckling t o m juli månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om 
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. 
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som 
sådant till grund för det fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom 
förvaltningens olika chefsnivåer. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättad budgetuppföljning för juli 2008. 
 
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet    Dnr 2007.125.214 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
  § 95 

  Yttrande över ändring av detaljplan Hemmet 23 m fl, Pantarholmen. 
 
  Planområdet är beläget på Pantarholmen och omfattar fastigheten Hemmet 23  
  (s k Jysk-tomten), del av Hemmet 25, där äldrenämnden har verksamheter på 

särskilda boendet Pantern och korttidsvistelse Rosengården, samt del av 
Tullparken. 

 
  Förslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse för boende med visst 

vårdbehov samt kompletterande service inom fastigheten Hemmet 23. 
Planförslaget medger byggrätt i tre till fem våningar för bostäder och 
centrumändamål samt garage i källare/bottenvåning. Exploatering förutsätter även 
fortsatt parkering i Tullparken på den yta som redan idag används utav besökare 
och personal på Pantern. Enligt förslaget kommer hela Tullparken inklusive 
parkeringsområdet att ses över i ett senare skede. 

 
  Äldrenämnden har tidigare lämnat yttrande vid samrådet, 2007-04-25, § 52. 

Äldrenämnden har därefter beslutat att en etablering av särskilt boende på 
fastigheten Hemmet 23 inte är aktuellt. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  avge yttrande över ändring av detaljplan för Hemmet 23 m fl i enlighet med 

avgivna synpunkter. 
 

Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
  
___________________ 
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Diariet   Dnr 2001.80.214 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 96 
 Yttrande över fördjupning av översiktsplan för Nordvästra stadsbygden – 
 Rosenholm med omgivningar. 

 
Förslag till fördjupning av översiktsplan för nordvästra stadsbygden – Rosenholm 
med omgivningar är föremål för samråd. 
 
Programsamråd genomfördes år 2003 varvid äldrenämndens AU lämnade 
yttrande. 
 
Äldreförvaltningen är i allt väsentligt positiv till förslaget till fördjupning av 
översiktsplanen. 
 
Äldreförvaltningen ser det som mycket viktigt att de bostäder som kommer att 
produceras utformas så att de i största möjliga utsträckning blir tillgängliga för 
alla personer, oavsett om funktionshinder som t ex nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga är en förutsättning. Inriktningen bör vara att ingen person ska 
behöva flytta på grund av tillkommande funktionshinder eller ålder. 
 
Äldreförvaltningen vill framhålla vikten av att tillgänglighetsaspekterna finns med 
i samtliga steg i planeringen av området och dess utformning. 

 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  avge yttrande på förslag till fördjupning av översiktsplan för nordvästra 
 stadsbygden – Rosenholm med omgivningar i enlighet med avgivna synpunkter. 
 
 Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 Äldreförvaltningen har därefter i skrivelse 2008-08-19 lämnat förslag till följande 
 korrigering av yttrandet ”Vad avser särskilt boende för äldre ser inte 
 äldreförvaltningen att en etablering inom planområdet är aktuellt inom 
överskådlig  planeringstid” –  ersätts med ”Vad avser särskilt boende för äldre anser 
 äldreförvaltningen att det av den slutligt fastställda planen ska framgår att det 
 inom planområdet kan bli aktuellt med en framtida etablering av sådana bostäder. 
 I dagsläget upptar dock inte äldreförvaltningens planering någon sådan 
 etablering”. 
 
 
 
 
 
   Dnr 2001.80.214 
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 § 96 (forts) 
 Yttrande över fördjupning av översiktsplan för Nordvästra stadsbygden – 
 Rosenholm med omgivningar. 
  
 Äldrenämnden beslutar 
 att  med den förändring i yttrandet som äldreförvaltningen framtagit i övrigt avge 
 yttrande enligt sitt beslut. 
 
 __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariet   Dnr 2007.357.006 
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Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 97 
 Sammanträdesplan för äldrenämnden 2009. 
 
 Äldreförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för äldrenämnden 
 2009. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden 2009 
 
 Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 __________________ 
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  § 98 
 

Delegeringsbeslut 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret juni/juli 2008. 
b) Protokoll äldrenämndens arbetsutskott 2008-08-13--14. 
c) Yttrande över ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl, Trummenäs. 
d) Yttrande över ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl, Trummenäs. 
e) Yttrande över detaljplan för Stora Vörta 1:72 m fl, Nättraby. 
f) Beslut i individärende från Länsstyrelsen i Blekinge län. Dnr 701-949-2008. 
g) Beslut i individärende från Länsstyrelsen i Blekinge län. Dnr 701-947-2008. 
h) Dom i mål nr 533-08 från Länsrätten i Blekinge län. 
i) Dom i mål nr 548-08 från Länsrätten i Blekinge län. 
j) Yttrande över detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs. 
k) Yttrande över detaljplan för Västra Nättraby 6:17 m fl, Nättraby. 
l) Yttrande över detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Nättraby. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 99 
MEDDELANDEN 
 
Kommunfullmäktige 
§ 84 Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011. 
§ 85 Delårsrapport per den 30 april 2008. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2008-2017. 
Folkmängd för Karlskrona kommun 2007-12-31. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Rapport. Anmälningar av missförhållanden. Kartläggning 2007 i Blekinge län. 
Jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens protokoll 2008-06-12. 
Protokoll äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2008-03-17. 
Protokoll äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2008-04-14. 
Protokoll äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2008-05-12. 
 
Övrigt 
Tack för uppvaktning vid 50-årsdag från Jan-Åke Nordin, ordförande 
äldrenämnden. 
 
___________________ 
 
 



  27 augusti 2008 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 100 
Frågor/Information 
 
Kostnader för införandet av Eget val i hemtjänsten 
Alf Öien (s) undrar hur stora kostnaderna har varit och vad det kommer att kosta 
fortsättningsvis för införandet av Eget val i hemtjänsten. 
 
Ordföranden svarar att kostnaderna ska redovisas till nästa äldrenämnd. 
 
Blekinge Läns Tidnings ledarsida 2008-08-27 
Per Jonsson förvaltningschef, informerar om ledarsidan på Blekinge Läns Tidning 
avseende Valfrihet bara delvis sant. Ledaren innehåller faktafel vad avser följden 
av att person som tackar nej till erbjudande om bostad i särskilt boende. 
 
Angela Sandström (s) påpekar att ett tillrättaläggande bör göras. 
 
Lägesrapport kv Sillen, Saltö 
Alf Stålborg (sd) undrar hur läget är för äldreboende på kv Sillen, Saltö. 
 
Per Jonsson förvaltningschef, informerar om att ett möte ska äga rum med 
Saltöhem i nästa vecka då flera frågetecken beräknas redas ut.  
 
Äldrenämnden kommer att informeras därefter. 
 
Äldrenämndens AU på Möre Hotell 13-14 augusti 2008 
Alf Stålborg undrar varför arbetsutskottets möte bara varade i 1 ½-timme när 
arbetsutskottet var borta i två dagar. 
 
Kent Lewén informerade att mötet innehöll även föredragningar från 
äldreförvaltningens ledningsgrupp inför arbetet med budgetarbetet. 
 
Presentationerna kommer att skickas ut till äldrenämnden. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 5 september 2008 
 
 
§ 101 Fastställande av Förslag Budget 2009 samt plan 2010 – 2011. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 fredagen den 9 september 2008, kl 14.00 – 15.00  
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Erik Gisslén (m) tjg 
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Eva-Lotta Altvall (s) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Angela Sandström (s) 
  Christer Göstasson (s) tjg 
  Camilla Persson (v)   
  Nils Johansson (sd) 
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Anita Löfström (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint    
       
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Angela Sandström 
 

 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 101 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Angela Sandström    
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 10 september 2008,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 2008.239.042 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 § 101 
 Äldrenämndens förslag till budget 2009 samt plan 2010 – 2011. 
 

  Per Jonsson, förvaltningschef och Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar 
ärendet. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
att  med nuvarande budgetramar, vilka kommunfullmäktige antagit, fastställa 

 äldrenämndens förslag till kommunfullmäktige gällande budget för 2009, samt 
 plan 2010 och 2011 

 
Äldrenämnden föreslås därutöver för egen del besluta 
 
att  korttidsvården i dess nuvarande form vid Glimten avvecklas från och med  

 2008-11-01, 
 
att  i kommunal regi från och med 2008-11-01, med 12 platser inrymda på 

 övervåningen vid Östergården, driva korttidsvård som understöd till den 
 rehabiliteringsinriktade verksamheten, 

 
att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda effekterna av att trygghetslarm ges 

 till alla som behöver larm, utan att biståndsprövning sker, 
 
att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i Framtidsprogrammets 

 visioner utreda vilka effekterna skulle bli om riktlinjer som generell företeelse 
 avskaffas, samt 

 
att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att påskynda utredningen om inköp av 

 dagligvaror. 
 

  Kent Lewén yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstår att medverka i beslutet i ärendet vad 
 gäller första att-satsen. Bilaga. 

 (forts) 
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   Dnr 2008.239.042 
 
 
 
 

 § 101 (forts) 
 Äldrenämndens förslag till budget 2009 samt plan 2010 – 2011. 

 
Nils Johansson (sd) avstår att medverka i beslutet i ärendet vad gäller första att-

 satsen. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att  med nuvarande budgetramar, vilka kommunfullmäktige antagit, fastställa 

 äldrenämndens förslag till kommunfullmäktige gällande budget för 2009, samt 
 plan 2010 och 2011 

 
Äldrenämnden har därutöver för egen del beslutat 
 
att  korttidsvården i dess nuvarande form vid Glimten avvecklas från och med  

 2008-11-01, 
 
att  i kommunal regi från och med 2008-11-01, med 12 platser inrymda på 

 övervåningen vid Östergården, driva korttidsvård som understöd till den 
 rehabiliteringsinriktade verksamheten, 

 
att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda effekterna av att trygghetslarm ges 

 till alla som behöver larm, utan att biståndsprövning sker, 
 
att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i Framtidsprogrammets 

 visioner utreda vilka effekterna skulle bli om riktlinjer som generell företeelse 
 avskaffas, samt 

 
att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att påskynda utredningen om inköp av 

 dagligvaror. 
 
 Paragrafen anses omedelbart justerad. 
 
 __________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 september 2008 
 
 
§ 102  Utvärdering av Kompetensstegen. 
 
§ 103 Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 
 
§ 104 Beviljade ansökningar till särskilt boende augusti 2008. 
 
§ 105 Delårsbokslut per augusti 2008. 
 
§ 106  Reviderade riktlinjer och rutiner för handläggning av anmälningar enligt 14 kap 2 § Lex 
  Sarah i Socialtjänstlagen.  
 
§ 107  Fastställande av avgift vid transport av avliden. 
 
§ 108  Ansökan om bidrag till utveckling av anhörigstöd 2009. 
 
§ 109  Kvalitetsdeklaration för äldrenämnden. 
 
§ 110  Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. 
 
§ 111  Information om äldreboendet Pantern. 
 
§ 112  Delegeringsbeslut. 
 
§ 113  MEDDELANDEN. 
 
§ 114  Frågor/Information. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 24 september 2008, kl 14.00 – 16.50  
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m) 
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Eva-Lotta Altvall (s) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Alf Öien (s) 
  Angela Sandström (s) 
  Kerstin Johansson (s), tjg kl 16.10–16.50 
  Camilla Persson (v), kl 14.00–16.10   
  Nils Johansson (sd) 
 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (m) 
  Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Hampus Engqvist (s), kl 14.00–16.10 
   Kerstin Johansson (s), kl 14.00–16.10 
   Christer Göstasson (s) 
   Anita Löfström (s)) 
   Alf Stålborg (sd) 
 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
   verksamhetschef Carina Thörnqvist 
   utvecklingschef Eva Herbertson, kl 15.30-16.50 
   områdeschef Carina Bengs, kl 15.30-16.50 
   personalsekreterare Anna Bergström, kl 15.30-16.50 
   Göran Holst, Landstinget Blekinge, kl 14.00-14.50 
   Hans Krona, Landstinget Blekinge, kl 14.00-14.50 
        
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Nils Johansson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 102 - 114 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Nils Johansson    
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      september 2008,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 2007.435.027 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 102 
 Utvärdering av Kompetensstegen. 
 
 Göran Holst och Hans Krona, Landstinget Blekinge informerar om utvärderingen 
 av Kompetensstegen. 
 
 Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas 
 långsiktiga kvalitets- och utvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. 
 
 Det övergripande målet med Kompetensstegen i Karlskrona var att skapa en 
 modell för en kontinuerlig och långsiktig kompetensutveckling. 
 
 Utvärderingen föreslår insatser inom följande områden. 
 

• Fastslå pedagogiska modellen för framtida lärande. 
• Vidareutveckla nyckelfunktioner och deras roller. 
• Upprätta en plan för de kommande årens prioriterade områden för 

kompetensutveckling. 
• Upprätta kompetensplaner för medarbetares utveckling och arbetsplatsens 

utveckling. 
• Vidareutveckla stödjande strukturer i form av IT. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

 __________________ 
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Diariet   Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 103 
 Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 
 
 Eva Herbertson, utvecklingschef avger en lägesrapport. 
 

• Ca 630 brukare har gjort ett aktivt val 
• Vecka 40-41 utbildning till utförarna 
• Vecka 41 beställningarna till privata utförare klara 
• Ansökan om stimulandsbidrag skickad 
• Bokade kostnader för 2007, 387 tkr (projektledare) 
• Bokade kostnader 2008, 112 tkr (omkostnader) 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2007.226.739 
Ledningsgrupp 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 104 

  Antal gynnande beslut till särskilt boende augusti 2008. 
 
  Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende augusti redovisas. 
  
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i augusti 44 personer och två är 

sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är två personer. 
 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i augusti 31 kvinnor och 13 män. 
 
  Avslag för augusti är noll (0). 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 105 
  Delårsbokslut per augusti 2008. 
 
  Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet. 
 
  Äldrenämndens utfall per augusti månad 2008 uppgår till + 1,9 Mkr. 
 

• Avvikelse mot den ny liggande internbudgeten  - 1,0 Mkr 
• Periodiserade värdet av ej verkställd anslagsreducering - 1,4 Mkr 
• Periodisering kommunbidrag  + 4,3 Mkr 

 
Det prognostiserade resultatet om 0,0 Mkr baseras på kunskap om verksamhetens 
faktiska utveckling t o m augusti månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om 
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. 
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som 
sådant till grund för det fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom 
förvaltningens olika chefsnivåer. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad delårsbokslut per augusti 2008. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 106 

  Reviderade riktlinjer och rutiner för handläggning av anmälningar enligt 14 
kap 2 §, Lex Sarah, i socialtjänstlagen. 

 
 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att  återremittera ärendet. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2008.187.055 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 107 

  Fastställande av avgift vid transport av avliden. 
 
  Äldre- och handikappnämnden ansvarar för att ta hand om de personer som 

avlider i kommunens särskilda boendeformer. I ansvaret ingår att säkerställa att 
det finns transportörer som kan svara för transport från särskilt boende till bårhus. 

 
  Vid kommunfullmäktige 2005-03-03 § 9 beslutades att bemyndiga äldre- och 

handikappförvaltningarna att utifrån självkostnadsprincipen bestämma storleken 
på den avgift som ska faktureras dödsboet. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  fastställa avgift för transport av avliden från särskilt boende till bårhus att 

uppgå till 1 700 kronor att gälla fr o m 2008-11-01. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet Dnr 2008.121.776 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
  
 
 
 § 108 
 Ansökan om bidrag till utveckling av anhörigstödet 2009. 
 
 Carina Thörnqvist, verksamhetschef föredrar ärendet. 
 
 Äldreförvaltningen ansöker för 2009 medel för att kunna fortsätta det påbörjade 
 arbetet med att utveckla ett varaktigt stöd för anhöriga. Anhörigbryggan kommer 
 att vara navet i anhörigstödet tillsammans med frivilligorganisationer samt andra 
 viktiga samarbetspartners. 
 
 Kostnader för insatser i samverkan, 1 145 800 kronor för 2008. Kostnader för 
 kommunens egna insatser, 530 000 kronor. Kostnader för insatser i samverkan, 
 1 584 000 kronor för 2009. För år 2007 återstår 338.917 kronor. 
 
 En årlig rapportering kommer att ske till länsstyrelsen och äldrenämnden. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  godkänna ansökan om medel för utveckling av anhörigstödet med  
 1 584 000 kronor för 2009. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 2008.247.730 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 109 
 Kvalitetsdeklaration för äldrenämnden. 
 
 Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-05 som svar på en motion att samtliga 
 nämnder/förvaltningar ska ta fram medborgarkontrakt för olika ansvarsområden. 
 Syftet med detta är att tydliggöra vilka krav medborgarna kan ställa på den 
 kommunala servicen och få klarhet i vilka garantier kommunen lämnar om 
 kommunen inte uppfyller sina åtaganden. Alla som omfattas eller kan omfattas av 
 tjänsten ska kunna förstå vad kommunen å ena sidan utlovar och vad den å andra 
 sidan inte utlovar. 
 
 En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har föreslagit att samtliga nämnder 
 använder ordet kvalitetsdeklaration i sina dokument. 
 
 Uppföljning av kvalitet och revidering av kvalitetsdeklarationen sker årligen i 
 samband med äldrenämndens budgetförslag. 
 
 Kent Lewén (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
 att  godkänna upprättat förslag på kvalitetsdeklaration för äldrenämnden. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  till kommunfullmäktige anmäla den fastställda kvalitetsdeklarationen. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 2008.172.007 
Revisionen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 110 
 Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. 
 
 Äldrenämnden har i själva sakfrågan inget att invända mot revisorernas 
 granskning och de slutsatser som granskningen utmynnar i. Revisorernas rapport 
 och analys kommer att utgöra ett värdefullt inlägg i nämndens fortsatta arbete 
med  kompetensfrågor. 
 
 Äldrenämnden framhåller vikten av att betrakta kompetensfrågor i ett långt 
 perspektiv – möjligheten att i framtiden locka såväl unga som äldre att arbeta 
 inom äldreomsorgen. En viktig faktor i det är att framhålla yrket, ett yrke som 
 kräver både personlig lämplighet och formell kompetens. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
 att  avge yttrande över revisorernas granskning Kompetensförsörjning inom 
 äldreomsorgen enligt förvaltningschefens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 111  
 Information om äldreboendet Pantern. 
 

  Per Jonsson, förvaltningschef informerar i ärendet tillsammans med områdeschef 
Carina Bengs och personalsekreterare Anna Bergström. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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§ 112 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret augusti 2008. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2008-08-27. 
c) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2008-09-10. 
d)  Protokoll från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2562-08. 
e)  Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län i individärende, dnr 701-3887-08. 
f)  Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län i individärende, dnr 701-943-08. 
g)  Överenskommelse mellan BTH och Karlskrona kommun om genomförande av 
projekt ”Uppföljning av eget val i hemtjänsten”. 
h)  Yttrande över detaljplan för Borgmästaren 29, Trossö. 
i)  Yttrande över detaljplan för Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorp energiproduktion). 
 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 113 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 135 Budgetuppföljning per den 31 maj 2008. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 97 Utredning om inrättande av serviceförvaltning – slutrapport. 
§ 99 Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona. 
§ 101 Miljöbokslut för år 2007 för Karlskrona kommun. 
§ 108 Svar på medborgarförslag om seniorboende. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens protokoll 2008-8-28. 
 
___________________ 
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§ 114 
Frågor/Information 
 
Inga frågor ställdes. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 oktober 2008 
 
 
§ 115  Eget val i hemtjänsten. 
 
§ 116  Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården våren 2008. 
 
§ 117  Beviljade ansökningar till särskilt boende september 2008. 
 
§ 118  Budgetuppföljning per september 2008. 
 
§ 119  Teckningsrätt på äldreförvaltningen. 
 
§ 120  Remiss. Grönstrukturplan för Karlskrona kommun. 
 
§ 121  Motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund. 
 
§ 122  Medborgarsförslag – seniorbostäder. 
 
§ 123  Delegeringsbeslut. 
 
§ 124  MEDDELANDEN. 
 
§ 125  Frågor/Information. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 29 oktober 2008, kl 14.05 –  15.35 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m) 
  Erik Gisslén (m) tjg 
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Alf Öien (s) 
  Angela Sandström (s) 
  Hampus Engqvist (s) tjg 
  Kerstin Johansson (s) tjg   
  Nils Johansson (sd) 
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Christer Göstasson (s) 
   Anita Löfström (s)) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
   utvecklingschef Eva Herbertson, kl 14.10-14.45 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren, kl 14.05-15.00 
   vik äldrekonsulent Sirpa Solgevik, 14.05-15.30 
        
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Nils Johansson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 115 - 125 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Nils Johansson    
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 4 november 2008,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 115 
 Eget val i hemtjänsten. 
 
 Eva Herbertson, utvecklingschef avger en lägesrapport om hur många uppdrag de 
 externa utförarna har från och med 2008-11-01. 
 

• 2008-08-31 HS Städservice AB 
  Äldreförvaltningen 323. Handikappförvaltningen 27 
 

• 2008-11-01 från HS Städservice AB till egen regi. 
  Äldreförvaltningen 23. Handikappförvaltningen  noll (0). 
 

• 2008-11-01 HS Städservice AB 
  Äldreförvaltningen 361. Handikappförvaltningen 32. 
 

• 2008-11-01 Attendo Care AB 
  Äldreförvaltningen nio (9). Handikappförvaltningen en (1). 
  Totalt 411 tim/mån. 
 

• 2008-11-01 Assistansteamet i Blekinge AB 
  Äldreförvaltningen två (2). Handikappförvaltningen en (1). 
  Totalt 118 tim/mån. 

 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

 __________________ 
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Diariet   Dnr 2008.364.704 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 116 
 Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården våren 2008. 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar om den 
enkätundersökning som patientansvariga sjuksköterskor besvarat om den 
kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Undersökningen gjordes under 
vecka 17 2008 och var en del av MAS-tillsynen. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare har fått en ingående skriftlig redovisning av 
enkätundersökningens resultat. 
 
En redovisning skall ske till nästa äldrenämnd varför så mycket depressiva 
mediciner delas ut när de psykiskt sjuka är mycket mindre till antal. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2007.226.739 
Ledningsgrupp 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 117 

  Antal gynnande beslut till särskilt boende september 2008. 
 
  Per Jonsson, förvaltningschef och Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef 

särskilt boende föredrar ärendet. 
 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende september redovisas. 
  
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i september 44 personer och fyra 

är sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är två 
personer. 

 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i september 32 kvinnor och  
  12 män. 
 
  Avslag för september är en (1). 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 118 
  Budgetuppföljning per september 2008. 
 
  Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet. 
 

Äldrenämndens utfall per september månad 2008 uppgår till + 2,5 Mkr. 
 

• Avvikelse mot den nu liggande internbudget + 0,0 Mkr 
• Periodisering kommunbidrag + 2,5 Mkr 

 
Det prognostiserade resultatet om 0,0 Mkr baseras på kunskap om verksamhetens 
faktiska utveckling t o m september månad. Därtill baseras resultatet på kunskap 
om förväntad utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om 
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. 
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som 
sådant till grund för det fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom 
förvaltningens olika chefsnivåer. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad budgetuppföjning per september 2008. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2006.426.002 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 119 
  Teckningsrätt på äldreförvaltningen. 

 
  Äldreförvaltningens lista över teckningsberättigade revideras då Maria Stivén, 

Lill Körling ersatts av Fredrik Svensson och Maria Symbonis. 
 
  Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för 

äldreförvaltningens bank- och postgirokonton. 
 
  Fredrik Svensson tillsvidare 
  Maria Symbonis tillsvidare 
  Peter Arkeklint tillsvidare 
  Per Jonsson tillsvidare 
  Eva Herbertson 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. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2008.316.212 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 120 

  Remiss. Yttrande över förslag till grönstrukturplan för Karlskrona kommun. 
 
  Förslag till grönstrukturplan är översänt till äldrenämnden för samråd. Syftet med 

grönstrukturplanen är att analysera och presentera strategier för bevarande och 
utveckling av landskapet utifrån natur-, kultur- och rekreativa värden. Planen ska 
användas som underlag för kommunens översikts- och detaljplanering. 

 
  Äldreförvaltningens synpunkter 
 
  Grönstrukturplan som underlag för fortsatt planering är en åtgärd i positiv riktning 

även för de äldre kommuninvånarna om den leder till ökade möjligheter för 
utevistelse och friluftsliv. För att förverkliga alla goda ambitioner behövs dels att 
åtgärdsförslagen som presenteras i grönstrukturplanen inte stannar där utan 
överförs till översikts- och detaljplaner, dels att vid genomförande av föreslagna 
åtgärder den specialkompetens om tillgänglighet som finns i äldre- och 
handikappnämndernas verksamhet tas vara på. 

 
  Äldre kommuninnevånare som friluftskonsumenter kan knappast beskrivas som 

en homogen grupp. Allmänt kan konstateras att det som är gynnsamt för andra 
friska människor är gynnsamt för pensionärer. Utmärkande för pensionärer är 
dock att de har mer tid för motion och utevistelse och grönområdens får 
därigenom större betydelse. 

 
  Grönstrukturplanen lyfter fram ett generellt värde av varierande promenadslingor 

i närheten av bostaden. Om starkare lutningar utrustas med ledstänger kan flera 
åldersgrupper använda gemensamma rekreationsalternativ. 

 
  Med stigande ålder ökar rörelsesvårigheterna vilket innebär att denna grupp 

behöver kortare avstånd till grönområden, kortare promenadslingor och dessa bör 
utrustas med sittplatser med kortare intervall. Lutningar bör undvikas. Det blir 
angeläget att ta tillvara även små bitar impedimentmark för att anordna läade, 
gröna sittplatser som rekreativa småmål. På Trossö där bristen på grönytor är 
påtaglig blir varje enstaka träd viktigt. Det erbjuder möjlighet till en enkel 
naturkontakt, ger uttryck för årstidernas variation och ger en plats att sitta i 
skuggan. 

   (forts) 
 
 
 
 



  29 oktober 2008 10

   Dnr 2008.316.212 
 
 
 
 

 § 120 (forts) 
  Remiss. Yttrande över förslag till grönstrukturplan för Karlskrona kommun. 
 
  Äldreförvaltningen betonar vikten av att genomföra de kvalitetshöjande åtgärder 

som planeras i flera parker, till exempel i Hoglands Park och Tullparken samt i 
andra grönområden. Parallellt med innehållsmässiga förbättringar ska 
trygghetsaspekten bejakas i form av ytans fysiska utformning och bra belysning. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  avge yttrande över förslag till grönstrukturplan för Karlskrona kommun i 

enlighet med synpunkterna ovan. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet Dnr  2008.291.294 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 § 121 
 Motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund. 
 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-08-28 väckte Christina Mattisson 
(s) motion om byggentreprenör och byggande av hyresbostäder på fastigheten 
Vedebylund 1:1. 

 
  Äldrenämnden ansvarar för att det finns bostäder i särskilt boende för äldre. 

Tekniska nämnden ansvarar för byggandet av dessa boenden i enlighet med 
kommunens konkurrensprogram. 

 
  Äldrenämndens ansvar är avgränsat till äldreomsorg men utifrån de ståndpunkter 

som presenteras i äldrenämndens Framtidsprogram är det viktigt att det finns bra 
och tillgängliga bostäder, i olika upplåtelseformer, för alla äldre i kommunen. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  meddela kommunstyrelsen att äldrenämnden inte har några synpunkter 

angående vem som ska erhålla uppdraget att bygga på fastigheten Vedebylund 
1:1. 

 
 Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

  Kent Lewén (fp) och Jan-Åke Nordin (m) yrkar på bifall till arbetsutskottets 
majoritetsförslag. 

 
 Peter Johansson (s) yrkar på bifall till motionen. 
 
 Votering begärdes. 
 

  Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som biträder 
arbetsutskottets majoritetsförslag röstar JA. Den som biträder Peter Johanssons (s) 
bifall till motionen röstar NEJ. 

   (forts) 
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   Dnr 2008.291.294 
 
 
 
 
 

 § 121 (forts) 
 Motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund. 

 
  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, Kent Lewén, Jan-Åke Nordin. 
 
  NEJ röstade Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, Alf Öien, Angela Sandström, 

Hampus Enqvist, Kerstin Johansson, Peter Johansson. 
 
  Äldrenämnden har således beslutat 
 

 att  meddela kommunstyrelsen att äldrenämnden inte har några synpunkter 
 angående vem som ska erhålla uppdraget att bygga på fastigheten Vedebylund 
1:1. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 2008.478.739 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 § 122 
 Medborgarförslag - seniorbostäder. 
 

  Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 
 
  Behovet av seniorboende ökar över hela landet, det påtalas i många sammanhang. 

Det torde idag inte finnas någon officiell definition över denna boendeform, men 
vanligtvis beskrivs den som ett boende mellan det vanliga boendet och det 
särskilda. 

 
  Med det Framtidsprogram som nu gäller, tillsammans med de förutsättningar som 

gäller inom andra kommunala organ för bostadsplanering och anvisningar av 
mark för bostäder anser äldrenämnden att det inte finns skäl för 
kommunfullmäktige att fatta något särskilt beslut som tar sin utgångspunkt i att 
bedöma behovet av s k seniorbostäder.  

 
  Äldrenämnden anser inte heller att det finns skäl att i särskild ordning anvisa mark 

för sådana bostäder. I det fall intressenter finns för uppförande av sådana bostäder 
förutsätter äldrenämnden att sådan ansökan/intresseanmälan handläggs och prövas 
på sedvanligt sätt. 

 
  Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 
 
  att  föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslag angående seniorbostäder. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Kent Lewén yrkar på återremiss av ärendet i avvaktan på äldreboende-

delegationens slutbetänkande. 
 
  Ordföranden ställer proposition på att ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde mot Kent Lewéns (fp) återremissyrkande och fann att ärendet ska 
återremitteras. 

   (forts) 
 
 
 
 
 
 
 



  29 oktober 2008 14

   Dnr 2008.478.739 
 
 
 
 
 

 § 122 (forts) 
 Medborgarförslag - seniorbostäder. 

 
  Äldrenämnden har således beslutat 
 
  att  återremittera ärendet i avvaktan på äldreboendedelegationens slutbetänkande. 
 
  _________________ 
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§ 123 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret september 2008. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2008-10-15. 
c) Yttrande över detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1, Kristianopel. 
d) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2 m fl, Trummenäs. 
e) Beslut i individärende från Länsstyrelsen, dnr 701-998-08. 
f) Beslut i individärende från Länsstyrelsen, dnr 701-1001-08. 
g) Beslut i individärende från Länsstyrelsen, dnr 701-1002-08. 
h) Beslut i individärende från Länsstyrelsen, dnr 701-1004-08. 
i) Beslut i individärende från Länsstyrelsen, dnr 701-1005-08. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 124 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 167 Budgetuppföljning per den 31 juli 2008. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens protokoll 2008-09-11. 
Förtroendenämndens AU protokoll 2008-09-29. 
Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2008-08-26. 
 
___________________ 
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§ 125 
Frågor/Information 
 
Nya studiebesök i verksamheten 
Gunhild Arvö (fp) undrar om inte det ska anordnas en ny omgång av studiebesök i 
verksamheten för äldrenämnden. 
 
Svar på motion 
Peter Johansson (s) undrar när motionen om ”Samordnad vårdutveckling, 
kompetensutbildning och studerandehandling inom omsorg och primärvård” ska 
behandlas i nämnden. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson svarar att motionen ska beredas till novembermötet 
2008. 
 
___________________ 
 

 
 



  25 november 2008 1

 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 november 2008 
 
 
§ 126  Revidering av rutiner, Lex Sarah. 
 
§ 127  Redovisning av inskickade patienter till Blekinge sjukhuset. 
 
§ 128  Redovisning av användning av antidepressiva läkemedel. 
 
§ 129  Lokalisering av nya särskilda boendeenheter. 
 
§ 130  Besöksregler i särskilt boende. 
 
§ 131  Uppföljning – Kvalitetsmässan 2008. 
 
§ 132  Beviljade ansökningar till särskilt boende oktober 2008. 
 
§ 133  Budgetuppföljning per oktober 2008.   
 
§ 134  Delegeringsbeslut. 
 
§ 135  MEDDELANDEN. 
 
§ 136  Frågor/Information. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Militärhemmet, Stortorget 1 
 tisdagen den 25 november 2008, kl 14.00 - 15.25 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Erik Gisslén (m) tjg 
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Eva-Lotta Altvall (s) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Anita Löfström (s) tjg 
  Lena Tvede-Jensen (s) tjg 
  Camilla Svensson (v)   
  Nils Johansson (sd) 
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Alf Stålborg (sd) 
 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   personalchef Susanne Nordin 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson 
   verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren, kl 14.00-15.20 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
    
        
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
 
Utses att justera  Kent Lewén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  25 november 2008 3

 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 126 - 136 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Kent Lewén    
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 28 november 2008,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher
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Diariet   Dnr 2008.326.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 126 
 Revidering av rutiner, Lex Sarah. 
 

 Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet. 
 
Sedan tidigare finns i äldreförvaltningens riktlinjer och rutiner för handläggning 
av anmälningar enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen. Rutinerna är nu reviderade 
utifrån nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:10 (S)) angående 
tillämpning av gällande lagstiftning. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna framtagna riktlinjer och rutiner för tillämpning enligt SOSFS 
2008:10 (S) av 14 kap 2 §, Lex Sarah, i socialtjänstlagen. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

 __________________ 
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Diariet   Dnr 2008.138.771 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 127 
 Redovisning av inskickade patienter till Blekinge sjukhuset. 
 

Inger Andersson medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet. 
 
Redovisning innehåller 
 

• Antal patienter inskickade till Blekinge läns sjukhus från kommunens 
äldreboende år 2004-2008. 

 
• Antal sjuksköterske- och läkarkontakter januari-september 2008. 

 
• Antal patienter inlagda på Blekingesjukhuset januari-september 2008. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2008.390.774 
Ledningsgrupp 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 128 

  Redovisning av användning av antidepressiva läkemedel. 
 
  Inger Andersson medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet. 
 
  2003 genomfördes ett projekt i länet för att uppmärksamma depression hos äldre. 

Projektet i sig gjorde att depressioner uppmärksammas och behandling sätts in 
utan att diagnos registreras. 

 
  Efter analys av respektive boende framkommer att de diagnoser där det kan vara 

aktuellt med behandling med antidepressiva läkemedel stämmer väl överens med 
andelen redovisade ordinationer. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 129 
  Lokalisering av nya särskilda boendeenheter. 
 
  Per Jonsson, förvaltningschef informerar i ärendet. 
 
  De tomter som i nuläget är intressanta är 
 

• Lyckåstrand, Lyckeby (Stärkelsetomten) 
• Vedebylund 1:1, samt 

 
att kvarteret Sillen fortfarande står kvar som lokalisering när frågan om 
ammoniakanläggningen är löst. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2008.391.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 130 
  Besöksregler i särskilt boende. 

 
  Ewa Carlsson- Sjögren, verksamhetschef särskilt boende föredrar ärendet. 
 
  Ett förslag till riktlinjer för besökare i särskilt boende har tagits fram och 

presenteras. 
 
  Riktlinjerna är framtagna i samråd med Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2008.392.029 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 131 

  Uppföljning – Kvalitetsmässa 2008. 
 
  Eva Herbertson informerar i ärendet. 
 
  Arbetsgruppen har gjort en kort utvärdering och kommit fram till att 
 

• Mässan var välbesökt. 
• Sparresalen var en bra plats att vara på. 
• Bra föreläsare. 
• Teaterframträdande var uppskattat. 
• De nominerade till kvalitetspriset gjorde en bra presentation. 
• Parkeringsproblem. 

 
Arbetsgruppen har startat upp arbetet med 2009 års kvalitetsmässa där 
Värdegrunden kommer att stå i fokus. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 132 
 Antal gynnande beslut till särskilt boende oktober 2008. 

 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson-Sjögren, 

verksamhetschef särskilt boende föredrar ärendet. 
 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende oktober redovisas. 
  
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i oktober 39 personer och tre är 

sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är nio personer. 
 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i oktober 26 kvinnor och  
  13 män. 
 
  Avslag för oktober är noll (0). 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 

 __________________ 
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Diariet  Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 133 
 Budgetuppföljning per oktober 2008. 
 
 Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet. 
 

Äldrenämndens utfall per oktober månad 2008 uppgår till + 3,1 Mkr. 
 

• Avvikelse mot den nu liggande internbudget + 0,6 Mkr 
• Periodisering kommunbidrag + 2,5 Mkr 

 
Det prognostiserade resultatet om 0,0 Mkr baseras på kunskap om verksamhetens 
faktiska utveckling t o m oktober månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om 
förväntad utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om 
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. 
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som 
sådant till grund för det fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom 
förvaltningens olika chefsnivåer. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad budgetuppföjning per oktober 2008. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
  _________________ 
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§ 134 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober 2008. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2008-11-12. 
c) Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2008-10-27. 
d) Beslut från Länsstyrelsen 2008-11-03 angående stimulansbidrag för att 

förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. 
e) Ansökan om verkställighet (skadestånd) hos Kronofogden 2008-10-29. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 135 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 216 Budgetuppföljning per den 30 september 2008. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 117 Redovisning av fullmäktigeuppdrag om kvalitetsdeklaration för 
äldrenämnden. 
§ 119 Delårsbokslut per den 31 augusti 2008 för Karlskrona kommun. 
§ 121 Möjligheter, förtroende, trygghet, tre vägar att gå vidare. 
§ 123 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den  
1 september 2008. 
§ 142 Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående 
homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter som alla andra i samhället. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens protokoll 2008-10-16. 
Kommunala Pensionärsrådets AU 2008-10-16. 
 
___________________ 
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§ 136 
Frågor/Information 
 
Svar Måltidsordning 
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska ger sitt svar angående frågan 
om måltidsordning från Lena Tvede-Jensen (s). 
 
En enkätundersökning har gjorts hur måltidsfördelningen ser ut över dygnet. 
 
Nattfasta 
Peter Johansson (s) undrar hur nattfastan ser ut på särskilt boende. 
 
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef särskilt boende, ska återkomma med 
svar. 
 
Utbildning 
Camilla Persson (v) ställer några frågor om validering av undersköterske-
utbildningar. 
 
Susanne Nordin, personalchef svarar på frågorna. 
 
___________________ 
 

 
 



  19 december 2008 1

 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 november 2008 
 
 
§ 137  Presentation av nya medarbetare. 
 
§ 138  Rapport från hemtjänstorganisationen om övergången till Eget val i hemtjänsten. 
 
§ 139  Information, Eget val i hemtjänsten. 
 
§ 140  Information om läget sommaren 2008. Utgår. 
 
§ 141  Motion. Samordnad vårdutveckling, kompetensutveckling, studerandehandledning inom 

vård och primärvård. 
 
§ 142  FoU-avtal med Landstinget Blekinge 2009-2010. 
 
§ 143  Beviljade ansökningar till särskilt boende november 2008. 
 
§ 144  Budgetuppföljning per november 2008. 
 
§ 145  Yttrande över handlingsprogram för etnisk mångfald i Karlskrona kommun för åren 

2008-2011. 
 
§ 146  Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Gullberna Park. 
 

 § 147 Information om händelsen på af Klint. 
   
§ 148  Delegeringsbeslut. 
 
§ 149  MEDDELANDEN. 
 
§ 150  Frågor/Information. 
 
§ 151  Tack och avslutning. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 fredagen den 19 december 2008, kl 14.05 – 16.35 
 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Erik Gisslén (m), tjg 
  Gunhild Arvö (fp)                      
  Veste Brynestam (c) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Eva-Lotta Altvall (s) 
  Karl-Erik Olsson (s) 
  Siv Brorsson (s) 
  Alf Öien (s), kl 14.05-15.15 
  Hampus Enqvist (s), tjg kl 15.15-16.35 
  Angela Sandström (s) 
  Camilla Persson (v)   
  Nils Johansson (sd) 
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Hampus Enqvist (s), kl 14.05-15.15 
   Kerstin Johansson (s) 
   Christer Göstasson (s) 
   Anita Löfström (s) 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
   utvecklingschef Eva Herbertson, kl 15.15-16.35 
   personalchef Susanne Nordin 
   verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   verksamhetschef Ann-Helen Erwing 
   verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger, kl 14.05-15.15 
   ekonom Marie Hansson, kl 14.05-15.15 
   ekonom Christian Bjerström, kl 14.05-15.15 
   områdeschef Johanna Eklöf, kl 15.15-16.35 
   sjuksköterska Johanna Medin, kl 15.15-16.35 
     (forts) 
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tjänstemän, forts   utredare Tore Svensson, kl 15.15-15.30 
   områdeschef Bodil Reiz, kl 15.15-15.30 
   områdeschef Ann-Sophie Olsson, kl 15.15-15.30 
   vårdbitr/undersk Ann-Charlotte Hellstadius, kl 15,15-15.30 
   vårdbitr/undersk Gun-Britt Haglund, kl 15.15-15.30 
   informationschef Ulla Nelson, kl 15.25-16.35 
   bitr informationschef Thomas Johansson, kl 15.25-16.35 
    
        
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera  Peter Johansson 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 137 - 151 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Peter Johansson    
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 december 2008,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 137 
 Presentation av nya medarbetare 
  

Per Jonsson, förvaltningschef hälsade de nya medarbetarna välkommen till 
äldreförvaltningen. 
 

• Ekonom Marie Hansson. 
• Ekonom Christian Bjerström. 

 
 Marie Hansson kommer närmast från Telenor och Christian Bjerström kommer 
 närmast från Albinsson & Sjöberg. 
 

  Ordföranden hälsade medarbetarna välkomna.                 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 138 
 Rapport från hemtjänstorganisationen om övergången till Eget val i 
 hemtjänsten. 
 

  Ann-Helen Erwing, verksamhetschef hemtjänsten, informerar i ärendet. 
 
  Några större problem vid övergången till Eget val i hemtjänsten har inte förevarit, 

förutom nyckel- och tvätthanteringen. 
 
  De privata utförarna ger äldreförvaltningen stort beröm för att övergången 

fungerat så bra. 
  
  Informationen tas till dagens protokoll. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 139 
 Information, Eget val i hemtjänsten. 
 

Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker informerar i ärendet. 
 
Ett ledningssystem håller på att tas fram för att kunna följa utvecklingen. I nuläget 
finns begränsningar av vad som kan sammanställas och även en osäkerhet i 
kvaliteten av främst de volymuppgifter som kan presenteras. Äldreförvaltningen 
kommer kontinuerligt att förbättra och utveckla underlaget som ligger till grund 
för redovisningarna. 
 
Det som redovisas efter avläsning 2008-12-14 är 
 

• Antal brukare och beslutade timmar/månad, äldreförvaltningen 
• Antal brukare och beslutade timmar/månad, handikappförvaltningen 
• Antal brukare och beslutade timmar/månad, totalt 

 
Nästa avläsning sker den 31 januari 2009 och kommer att redovisas på 
äldrenämnden den 25 februari 2009. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr  
Ledningsgrupp 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 140 

  Information om läget sommaren 2008. 
  
  Ärendet utgår. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2008.007.730 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 141 
  Motion. Samordnad vårdutveckling, kompetensutveckling, studerande-

handledning inom vård och primärvård. 
 
  Peter Johansson (s) och Angela Sandström (s) har inlämnat rubricerad motion. 
 
  Ordföranden yrkar på återremiss av ärendet 
 
  Lena Tvede-Jensen (s) lämnar synpunkter i ärendet. 
 
  Peter Johansson (s) yrkar på återremiss av ärendet med uppmaning om att Lena 

Tvede-Jensens (s) synpunkter beaktas. 
 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att  återremittera ärendet för vidare handläggning där Lena Tvede-Jensens 

synpunkter beaktas. 
 
  ___________________ 
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Diariet  Dnr 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
  § 142 
  FoU-avtal med Landstinget Blekinge 2009-2010. 

 
  Gällande FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner löper ut 

vid årsskiftet och förslag föreligger för tecknande av ny avtalsperiod för åren 
2009-2010. 

 
  Kent Lewén yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag. 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  ge sitt samtycke till en ny avtalsperiod för FoU-samarbete och därmed 

föreslå, 
 
  att  kommunstyrelsen hemställer åt kommunfullmäktige att besluta om tecknande 

av FoU-avtal för Karlskrona kommuns räkning. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 143 
 Antal gynnande beslut till särskilt boende november 2008. 

 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson-Sjögren, 

verksamhetschef särskilt boende föredrar ärendet. 
 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende november redovisas. 
  
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i november 43 personer och inga 

(0) är sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är 13 
personer. 

 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i november 23 kvinnor och  
  20 män. 
 
  Avslag för november är en (1). 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 

 __________________ 
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Diariet  Dnr 2007.483.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 144 
 Budgetuppföljning per november 2008. 
 
 Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet. 
 

Äldrenämndens utfall per november månad 2008 uppgår till + 4,2 Mkr. 
 

• Avvikelse mot den nu liggande internbudget + 1,4 Mkr 
• Periodisering kommunbidrag + 2,8 Mkr 

 
Det prognostiserade resultatet om 0,0 Mkr baseras på kunskap om verksamhetens 
faktiska utveckling t o m november månad. Därtill baseras resultatet på kunskap 
om förväntad utveckling för återstående månad, samt där direkt kunskap om 
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. 
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som 
sådant till grund för det fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom 
förvaltningens olika chefsnivåer. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad budgetuppföjning november 2008. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
  _________________ 
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   Dnr  2008.300.109 
 

Diariet 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
  § 145 

  Yttrande över handlingsprogram för etnisk mångfald i Karlskrona kommun 
för åren 2008-2011. 

 
  Kommunstyrelsens näringslivsutskott har översänt förslag till ovanstående 

handlingsprogram för remissyttrande. 
 
  Den policy som formuleras i handlingsprogrammet omfattar samtliga nämnder, 

förvaltningar och kommunala bolag och utgår ifrån lagstiftning från 1999 med 
komplettering från 2003. 

 
  Handlingsprogrammet har sin utgångspunkt i den lagstiftning som gäller idag. När 

beslut om programmet godkännande kommer att fattas efter den 1 januari 2009 är 
det angeläget att programmet följer den nya diskrimineringslagen. 

 
  Handlingsprogrammet tar inte heller ställning till den nya situationen där fem 

olika lagar ersätts med en enhetlig lag och fem diskrimineringsgrunder utökas till 
sju. Idag har Karlskrona kommun ett förslag till jämställdhetsprogram och ett 
annat förslag till handlingsprogram för etnisk mångfald. De övriga 
diskrimineringsgrunderna saknar handlingsplaner. Framöver bör det övervägas 
om samtliga mångfaldssätt ska omfattas av en gemensam policy och ett 
handlingsprogram. 

 
  De områden som anges som prioriterade täcker de primära funktionerna i svenskt 

samhällsliv och är således väl definierade. 
 
  Äldrenämnden har tidigare årligen tagit fram/reviderat både jämställdhetsplanen 

och planen för etnisk mångfald. Dessa planer är knutna till budgetprocessen och 
gäller förutom budgetåret ytterligare två år framåt. Handlingsprogrammets förslag 
om kontinuerlig årlig uppdatering eller revidering överensstämmer med 
arbetssättet att koppla mångfaldsmål ihop med budgetarbetet. 

 
  Redovisning av måluppfyllelse kan lämpligen ske genom verksamhetsberättelser 

och sammanställs till nämndens bokslutsdokument. 
   (forts.) 
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   Dnr 2008.300.109 
 
 
 
  § 145 (forts.) 
  Yttrande över handlingsprogram för etnisk mångfald i Karlskrona kommun 

för åren 2008-2011. 
 
  Handlingsprogrammet anger inriktning för kommunens mångfaldsarbete och 

saknar konkreta mål. Varje nämnd och bolag har bästa kunskapen att ta fram sina 
egna effektmål inom sitt verksamhetsområde. Programmet saknar beskrivning hur 
de mål som bör vara kommunövergripande tas fram och vem som ansvarar för 
dem. Det finns områden som kräver samordning på kommunnivå. 
Äldreförvaltningen föreslår därför att mätbara mål framarbetas även på 
kommunövergripande nivå och som anger ramar för nämndernas och bolagens 
mångfaldsarbete. 

 
  Det prioriterade området arbete är ett exempel på område där samordning av mål, 

metoder och resurser är nödvändigt för att göra vägen till egen försörjning så kort 
som möjligt. Ett annat exempel är samverkansprojekt angående social och 
kulturell integration där fler förvaltningar deltar. 

 
  Enligt handlingsprogrammet skall mångfaldsarbetet bedrivas av alla anställda i 

kommunen. Den nya lagstiftningen innebär att samtliga nämnder och bolag 
behöver effektiva metoder att uppnå lagens ambition och att inte riskera 
ersättningskrav. Äldreförvaltningen föreslår att ett kommunövergripande nätverk 
startas för att underlätta spridning av goda exempel och nya idéer samt att lösa de 
samarbetsbehov som finns på kommungemensam nivå. 

 
  Slutligen föreslår äldreförvaltningen att i samband med antagandet av 

handlingsprogrammet beslutas om ett uppdrag att se över möjligheterna för ett 
sammanhållet mångfaldsprogram för Karlskrona kommun. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  avge yttrande över förslaget till handlingsprogram för etnisk mångfald i 

Karlskrona kommun för åren 2008-2011 i enlighet med synpunkterna ovan. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2008.368.214 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 

 
 
 
 
 
  § 146 
  Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Gullberna Park. 
 
  Förslag till detaljplan för Gullbernahult 31 m fl är översänt till äldrenämnden för 

samråd. 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. 

 
  Äldreförvaltningen är positiv till det förslag som lämnats för yttrande och anser 

att den nu föreslagna detaljplanen väl bevarar stadsdelens speciella karaktär. 
 
  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 särskild 
boende för äldre. I dagsläget upptar dock inte äldreförvaltningens planering någon 
sådan etablering. 

 
  Byggrättens storlek och antalet våningsplan på tomten i direkt anslutning till 

Östergården skall även fortsättningsvis vara högst densamma som i den gällande 
detaljplanen. En högre byggnad i söderläge framför det särskilda boendet skulle 
medföra betydande försämring i boende- och utemiljön för brukarna. 

 
  Parkområdet runt den befintliga bebyggelsen samt skogsområdet runt den 

planerade bebyggelsen skall bevaras tillgängliga för de boende i området, så även 
för brukare i särskilda boendena, genom att underhålla de befintliga stigarna samt 
genom att lämna bebyggelsefria stråk mellan husen. 

 
  Äldreförvaltningen anser också att arbete med att förse hela området Gullberna 

Park med gång- och cykelvägar skall planeras och genomföras skyndsamt. 
 
   (forts) 
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   Dnr 2008.368.214 
  

 
 
 
  § 146 (forts) 
  Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Gullberna Park. 
 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  avge yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl i enlighet med 

synpunkterna ovan. 
 
  Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  ___________________ 
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Diariet  Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 147 
 Information om händelsen på af Klint. 
 
 Per Jonsson, förvaltningschef inleder informationen och presenterar 
 utredningsgruppen som består av: 
 

• Tore Svensson, utredare, ansvarig för utredningen 
• Bodil Reiz, områdeschef nattpatrullen 
• Ann-Sophie Olsson, områdeschef Fridlevstad servicecenter 
• Vårdbiträde/undersköterska Ann-Charlotte Hellstadius 
• Vårdbiträde/undersköterska Gun-Britt Haglund 

 
Utredningen ska vara klar den 28 februari 2009. 

 
 Områdeschef Johanna Eklöf och sjuksköterska Johanna Medin informerar om 
 händelsen på af Klint. 
 
 Per Jonsson m fl informerade om hur förvaltningsledningen arbetade och om vilka 
 omedelbara åtgärder som vidtogs. 
 
 Informationschef Ulla Nelson och bitr informationschef Thomas Johansson 
 informerar om mediahändelserna och att krisledningen fungerade perfekt. 
 
 Ordföranden tackar alla inblandade för det arbete som gjorts. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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§ 148 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2008. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2008-12-03. 
c) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl (Högamo), Trummenäs. 
d) Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl, Hasslö. 
e) Yttrande över detaljplan för Grenadjären 57, Gräsvik. 
f) Skrivelse från Stadsbudskåren 2008-11-07. 
g) Äldreförvaltningens svar till Stadsbudskåren 2008-11-28. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 149 
MEDDELANDEN 
 
Kommunstyrelsen 
§ 236 Riktlinjer för Karlskrona kommuns kommunkoncerns ärendehantering. 
 
Pensionärsorganisationer 
Skrivelse daterad 2008-11-24 från PRO, SPF, SPRF, SKPF, RPG och 
Demensföreningen angående demensvården. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2008-11-13. 
Kommunövergripande samverkansgrupp 2008-10-02. 
 
___________________ 
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§ 150 
Frågor/Information 
 
Inga frågor ställdes. 
 
___________________ 
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§ 151 
Tack och avslutning 
 
Ordföranden tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och all 
personal ute i verksamheten för 2008 och önskar samtliga en God Jul och ett Gott 
Nytt År. 
 
Kent Lewén tackar ordföranden för det gångna året och önskar God Jul och  ett 
Gott Nytt År. 
 
___________________ 
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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. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 28 januari 2009, kl 14.05 – 16.30 
 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (m)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (s)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (m) 
  Bengt Lindström (m) 
  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) 
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (m) 
   Gunnar Sandwall (m) 
   Kenneth Matsson (fp) 
   Anita Löfström (s), kl 14.05-16.00 
   Lena Tvede-Jensen (s) 
   Alf Stålborg (sd) 
 
 tjänstemän 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 
    
     
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
     (forts) 
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Utses att justera  Ann-Marie Branje 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 1 - 11 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Ann-Marie Branje    
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 3 februari 2009,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 Hälso- 
och sjukvårdsorganisationen den 1 januari 2009.  
 

 Ordföranden hälsade medarbetarna välkomna.  
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2008.137.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 

 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 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. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2008.439.042 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 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) 
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   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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Diariet   Dnr 2007.483.042 
Ledningsgrupp 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 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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Diariet  Dnr 2006.426.002 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 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 tillsvidare 
  Christian Bjerström tillsvidare 
  Marie Andersson tillsvidare 
  Tuovi Henriksson tillsvidare 
  Peter Arkeklint tillsvidare 
  Per Jonsson tillsvidare 
  Eva Herbertson 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. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.226.739 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
  § 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 12

Diariet Dnr 2007.282.704 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 

 __________________ 
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§ 9 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2008. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2008-12-19 och 2009-01-14. 
c) Beslut i individärende från Länsstyrelsen 2009-12-12, dnr 701-1003-08. 
d) Slutrapport avseende jämförelse av särskilt boende för äldre i KKKHV-

kommunerna. 
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. 
 
___________________ 
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§ 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. 
 
___________________ 
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§ 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 1

 
 
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. 
 
 
___________________ 

 



  25 februari 2009 2

 
Plats och tid Gullberna Park, Karlskrona Kompetenscenter 
 onsdagen den 25 februari 2009, kl 15.30 – 16.50 
 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (FP) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (S)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunhild Arvö (FP) 
  Veste Brynestam (C)                      
  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) 
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (M) 
   Gunnar Sandwall (M) 
   Kenneth Matsson (FP) 
   Anita Löfström (S), kl 15.30-16.40 
   Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 tjänstemän 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 
    
    
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
     (forts) 
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Utses att justera  Bengt Lindström 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 12 - 18 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Bengt Lindström    
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den        mars 2009,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
 



  25 februari 2009 4

Diariet   Dnr 2009.27.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 



  25 februari 2009 5

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 

 
 __________________ 
 
      
  



  25 februari 2009 6

Diariet   Dnr 2009.47.709 
Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 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 
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Ledningsgruppen 
Utredare 
 
 
 
 
 
 
 § 15 
 Assistansteamet i Blekinge AB. 
 
 Per Jonsson, förvaltningschef och Eva Herbertson, utvecklingschef informerar i 
 ärendet. 
 
 Informationens tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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§ 16 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret januari 2009. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-02-11. 
c) Yttrande över detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1, Kristianopel. 
d) Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 9:134 m fl, Hasslö. 
e) Gallrings- och bevarandeplan. 
f) Dom i mål nr 985-08 från Länsstyrelsen i Blekinge län 2009-02-12. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 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. 
 
___________________ 
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§ 18 
Frågor/Information 
 
Inga frågor ställdes. 
 
 
___________________ 
 

 
 



  2 mars 2009 1

 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 2 mars 2009. 
 
 

 § 17 Tillåtelse att närvara vid sammanträde. 
 
 § 18 Utredning – af Klint. 
 

 
___________________ 

 



  2 mars 2009 2

 
Plats och tid af  Klint, samlingssalen, Amiralitetsgatan 8, Karlskrona 
 måndagen den 2 mars 2009, kl 10.00 – 11.15 
 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (FP) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (S)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (M) 
  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) 
 
Övriga närvarande ersättare Gunnar Sandwall (M) 
   Barbro Tingsfors-Månsson (M) 
   Kenneth Matsson (FP) 
   Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 tjänstemän 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) 
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  sekreterare Marie-Louise Bescher 
      
 
 
Utses att justera  Gunhild Arvö 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 17 - 18 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Gunhild Arvö    
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den        mars 2009,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 17 
 Tillåtelse att närvara vid dagens sammanträde. 
 
 Äldrenämnden beslutade 
 
 att  handikappnämndens presidie samt förvaltningschef får närvara vid dagens 
 sammanträde. 
 
 __________________ 
 



  2 mars 2009 5

Diariet   Dnr 2008.419.735 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 1

 
 
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. 
 
 
___________________ 

 



  27 mars 2009 2

 
Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 fredagen den 27 mars 2009, kl 14.00 – 15.35 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 2:e vice ordf Peter Johansson (S), kl 14.00-15.30   
 ledamöter 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) 
 
Övriga närvarande ersättare Gunnar Sandwall (M) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 tjänstemän 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 
       
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
      
 
Utses att justera  Veste Brynestam 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 21 - 36 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Veste Brynestam    
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 31 mars 2009,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 5

Diariet   Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  27 mars 2009 6

Diariet   Dnr 2008.420.736 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 KKKHV-
 kommunerna. 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 7

Diariet   Dnr 2009.16.531 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 8

Diariet   Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
 



  27 mars 2009 9

Diariet   Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 10

Diariet   Dnr 2009.57.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  27 mars 2009 11

Diariet   Dnr 2009.55.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
  § 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 12

Diariet   Dnr 2008.439.042 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 -0,1 Mkr 
• Periodisering kommunbidrag -1,6 Mkr 
• Ej verkställd anslagsreducering -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. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 2009.23.779 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
  § 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. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2005.329.770 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2009.67.022 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 

  § 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. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2009.27.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 

 
 __________________ 
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§ 34 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret februari 2009. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-03-11. 
c) Yttrande över detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Nättraby. 
d) Yttrande över detaljplan för del av Aspö 5:68 m fl, Aspö. 
e) Yttrande över ändring av detaljplan för del av Aspö 5:68 m fl, Aspö. 
f) Förvaltningschef Per Jonssons skrivelse om privat städavtal. 

  
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
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§ 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. 
 
___________________ 
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§ 36 
Frågor/Information 
 
Jysktomten 
Alf Stålborg (SD) undrar hur många trygghetsbostäder som är planerade på Jysk- 
tomten. 
 
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. 
 
___________________ 
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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. 
 
 
___________________ 

 



  22 april 2009 2

 
Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 22 april 2009, kl 14.00 –  17.10 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (FP) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (S)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  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) 
 
Övriga närvarande ersättare Gunnar Sandwall (M) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Anita Löfström (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 tjänstemän 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 
       
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
      
 
Utses att justera  Elin Håkansson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 37 - 51 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Elin Håkansson    
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       april 2009,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr 2009.170.700 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.36.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.13.700 
Socialdepartementet 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 § 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. 
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   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. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2006.237.770 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 9

Diariet   Dnr 2008.202.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2008.439.042 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
  § 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 + 0,1 Mkr 
  Periodisering kommunbidrag - 1,6 Mkr 
  Ej verkställd anslagsreducering - 0,7 Mkr 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  godkänna upprättad budgetuppföljning för mars 2009. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2008.439.042 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 12

Diariet    Dnr 2009.14.700 
Socialdepartementet 
Ledningsgruppen 
Utredarna 

 
 
 
 
 
  § 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 vuxen- 
och arbetsmarknadsutbildningarna om de skall vara aktuella för arbetsgivaren. 
Detta innebär att Arbetsförmedlingen behöver medel för 
arbetsmarknadsutbildning och/eller annat statligt utbildningsstöd införs. 

   forts. 
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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 14

   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. 
 
  _________________ 
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Diariet Dnr 2007.282.704 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2009.159.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 17

Diariet  Dnr 2008.443.739 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 § 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). 
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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. 
   
  ___________________ 
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Diariet   Dnr 2009.27.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 20

  
 

 
 
 
 

 
 
 
§ 49 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2009. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-04-08. 

  
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
___________________ 
 
 



  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. 
 
___________________ 
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§ 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. 
 
___________________ 
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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. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 20 maj 2009, kl 14.00 – 16.05 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (FP) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (S)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (M) 
  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) 
 
Övriga närvarande ersättare Gunnar Sandwall (M) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Christer Göstasson (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 tjänstemän 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 
       
      
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
      
 
Utses att justera  Eva-Lotta Altvall 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 52 - 64 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Eva-Lotta Altvall    
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       maj 2009,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr 
Sören Svensson 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 § 52 
 Fyllnadsval, ersättare i äldrenämnden. 
 
 Kommunfullmäktige har utsett Sören Svensson till ersättare i äldrenämnden. 
  
 Ordförande välkomnade honom. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.194.022 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr  2009.195.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 54 
 Förenklad beslutshantering av trygghetslarm. 
 
 Ärendet utgår. 
 
 __________________ 
 



  20 maj 2009 7

Diariet   Dnr 2009.197.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 8

Diariet   Dnr 2008.419.735 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2008.439.042 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 § 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 Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 39 665 41 233 -1 568
Verksamhetens kostnader -262 995 -261 195 -1 800
Nettokostnad -223 330 -219 962 -3 367
Kommunbidrag 216 652 219 962 -3 311
Resultat -6 678 0 -6 678

 
  Avvikelse nettokostnad mot internbudget -3,4 Mkr 
  Periodisering kommunbidrag -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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Diariet  Dnr 2009.148.003 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunala Pensionärsrådet 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
  § 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 11

Diariet  Dnr 2009.80.736 
Tekniska förvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
  § 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. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2008.442.736 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
  § 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. 
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Diariet   Dnr 2009.27.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________
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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. 

 
___________________ 
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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. 
 
___________________ 
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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. 
 
___________________ 
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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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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 24 juni 2009, kl 14.00 –  16.10 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (FP) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (S)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunhild Arvö (FP) 
  Veste Brynestam (C) 
  Elin Håkansson (KD)         
  Karl-Erik Olsson (S) 
  Siv Brorsson (S) 
  Alf Öien (S), kl 14.00-16.00 
  Angela Sandström (S) 
  Kerstin Johansson (S), tjg 
  Anita Löfström (S), tjg kl 16.05-16.10 
  Nils Johansson (SD) 
 
Övriga närvarande ersättare 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) 
 
 tjänstemän 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 
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
      
Utses att justera  Karl-Erik Olsson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 65 - 79 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Karl-Erik Olsson    
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       juni 2009,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr 2002.0229.046 
Serviceförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 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 
anordna  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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Diariet   Dnr 2007.435.027 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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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Diariet   Dnr 2008.419.735 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 7

 
Diariet  Dnr 2009.196.002 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 § 68 
 Delegation – arbetsmiljöuppgifter. 
 

Susanne Nordin, samordnande personalspecialist föredrar ärendet. 
 
Äldreförvaltningen har för drygt ett år sedan genomfört en organisations-
förändring. En konsekvens av förändringsarbetet har varit att nya uppgifts-
beskrivningar 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 verksamhets-
chef enligt äldreförvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2008.439.042 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 50 158 51 541 -1 383
Verksamhetens kostnader -330 670 -327 584 -3 085
Nettokostnad -280 511 -276 043 -4 468
Kommunbidrag 272 083 276 043 -3 960
Resultat -8 428 0 -8 428

 
  Avvikelse nettokostnad mot internbudget -4,5 Mkr 
  Periodisering kommunbidrag -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. 
 
  _________________ 
 



  24 juni 2009 9

Diariet  Dnr 2008.302.739 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
  § 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  handikapp-
 nämndens 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. 
 
 __________________ 
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Diariet Dnr 2008.195.730 
Länsstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 

  § 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. 

 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2008.368.214 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
  § 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). 
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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. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2009.274.214 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
  § 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 parkerings- 

och 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 Park-

området. Det är viktigt att de föreslagna åtgärderna vidtas för att särskilt öka 
fotgängares och cyklisters trygghet i trafiken. 

 
   (forts). 
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   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. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2009.27.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________ 
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Diariet Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
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§ 76 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret maj 2009. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-06-10. 
c) Yttrande över detaljplan för kv Kölen (Hästö Marina), Hästö. 
d) Yttrande över ändring av detaljplanen för Torstäva 5:4 m fl, Trummenäs. 
e) Yttrande över ändring av detaljplanen för Gängletorp 14:27 m fl, Trummenäs. 
f) 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.  
 

___________________ 
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§ 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. 
 
___________________ 
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§ 78 
Frågor/Information 
 
Assistansteamet i Blekinge AB 
Peter Johansson (S) frågar hur läget är för rubricerade företag. 
 
Eva Herbertson gör en kort lägesbeskrivning. 
 
___________________ 
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§ 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 1

 
 
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. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 26 augusti 2009, kl 14.05 – 16.40 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 2:e vice ordf Peter Johansson (S)   
 ledamöter 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) 
 
Övriga närvarande ersättare 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) 
 
 tjänstemän 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 
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
      
 
Utses att justera  Siv Brorsson och Angela Sandström 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 80 - 90 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ ______________________ 

 Siv Brorsson §§ 80-86 Angela Sandström §§ 87-90    
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 3 september 2009,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.334.163 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 

 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2008.439.042 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 71 400 72 169 -770
Verksamhetens kostnader -458 287 -454 553 -3 735
Nettokostnad -386 887 -382 383 -4 504
Kommunbidrag 383 317 382 383 934
Resultat -3 570 0 -3 570

 
  Avvikelse nettokostnad mot internbudget -4,5 Mkr (-4,5 Mkr) 
  Periodisering kommunbidrag  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. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr  
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
  § 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. 
 
 Förvaltningschef Per Jonsson meddelar att en djupare analys kommer att 
redovisas  vid ett senare tillfälle. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.27.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________ 
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Diariet Dnr 2009.310.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 86 
 Information om Lex Sarah anmälan. 
 
 Eva Herbertson, utvecklingschef redogör för Lex Sarah anmälan på det särskilda 
 boendet Pantern. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 2009.316.021 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 87 
 Information om avstängningsärende. 
 
 Per Jonsson, förvaltningschef redogör om avstängningsärendet i hemtjänsten. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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§ 88 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret juni/juli 2009. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-08-12. 
c) Beslut från länsstyrelsen 2009-07-03, dnr 701-4642-09. 
d) Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-54-09. 
e) Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-653-09. 
f) Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-55-09. 
g) Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-1231-08. 
h) Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-1303-08. 
i) Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-65-09. 
j) Beslut från länsstyrelsen 2009-07-22, dnr 701-54-09. 
k) 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.  
 

___________________ 
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§ 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. 
 
___________________ 
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§ 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. 
 
___________________ 
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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. 
 
 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 23 september 2009, kl 14.00 – 16.25 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (FP)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunhild Arvö (FP) 
  Veste Brynestam (C)  
  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 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 
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
      
 
Utses att justera  Alf Öien (S) 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 91 - 105 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Alf Öien  
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 25 september 2009,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr 2007.076.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.353.106 
Handikappförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 § 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 utrednings-
 gruppens 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. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 2009.178.739 
SRF Blekinge 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2007.357.006 
Ledningsgruppen   
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
  § 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  Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
  § 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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Diariet   Dnr 2009.357.214 ÄN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  Dnr 2007.116 PLAN 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 § 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. 
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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. 
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   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 12

Diariet   Dnr 2008.439.042 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 81 357 82 489 -1 133
Verksamhetens kostnader -521 718 -519 403 -2 314
Nettokostnad -440 361 -436 914 -3 447
Kommunbidrag 438 847 436 914 1 933
Resultat -1 514 0 -1 514

 
  Avvikelse nettokostnad mot internbudget -3,4 Mkr (f g månad -4,5 Mkr) 
  Periodisering kommunbidrag +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. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2009.197.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
  § 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. 
 

 __________________ 
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Diariet  Dnr 2009.195.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
  § 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. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.27.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________ 
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§ 101 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret augusti 2009. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-09-09--10. 
c) Yttrande över detaljplan för del av Rosenfeldt 21, Trossö. 
d) Yttrande över detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m fl. 
e) Yttrande över detaljplan för Bokbindaren 2 m fl, Gullberna. 
f) 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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§ 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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Diariet  Dnr 2009.316.021 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 

§ 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 Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 

 
 
 
§ 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. 
 
___________________ 
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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. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 28 oktober 2009, kl 14.00 – 16.35 
 
Beslutande ordförande Kent Lewén FP) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (S)   
 ledamöter 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 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 
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
      
Utses att justera  Angela Sandström (S) 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 106 - 120 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Kent Lewén 

 
Justerare  ___________________ 

 Angela Sandström 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       november 2009,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 106 
 Tack. 
 
 Per Jonsson, förvaltningschef tackar utvecklingschef Eva Herbertson och 
 nämndsekreterare Marie-Louise Bescher med en blomma för sina insatser i 
arbetet  med äldrenämndens kvalitetsmässa 2009. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.302.163 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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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Diariet   Dnr 2008.364.704 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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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Diariet   Dnr 2008.364.704 
Ledningsgruppen 
Utredarna  
 
 
 
 
 
 
 § 109 
 Avvikelserapportering 2008. 
 
 Ann-Britt Mårtensson medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om 
 avvikelserapporteringen för 2008. 
 
 Informationens tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr  2009.425.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2009.217.106 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
  § 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) 
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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. 

 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2009.354.040 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.274.214 ÄN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  PLAN 1065/08 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 § 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. 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. 
 
  (forts) 
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   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. 
 

 __________________
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Diariet   Dnr 2008.439.042 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 92 525 92 822 -297
Verksamhetens kostnader -586 393 -584 825 -1 568
Nettokostnad -493 868 -492 003 -1 865
Kommunbidrag 494 042 492 003 2 039
Resultat 174 0 174

 
  Avvikelse nettokostnad mot internbudget -1,8 Mkr (f g månad -3,4 Mkr) 
  Periodisering kommunbidrag +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. 
 
  _________________ 
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Diariet  Dnr 2009.414.706 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
  § 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) 
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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. 
 

 __________________ 
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Diariet  Dnr 2009.408.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
  § 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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Diariet   Dnr 2009.27.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________ 
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§ 118 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret september2009. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-10-14. 
c) Information om avslutat ärende. Arbetsmiljöverket 2009-09-18. 
d) Förhandlingsprotokoll. Dnr 09/33339. 
e) Yttrande över detaljplan för Augrums-Ryd 1:18 m fl, Torskors. 
f) Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län. Dnr 701-5748-2009. 
g) Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut 2009-10-07. HSAN 

2008/3816:A3. 
 
 

Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

___________________ 
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§ 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. 
 
___________________ 
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§ 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. 
 
___________________  
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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. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 tisdagen den 24 november 2009, kl 14.00 – 16.10 
 
Beslutande ordförande Kent Lewén FP) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (S)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunhild Arvö (FP) 
  Veste Brynestam (C) 
  Elin Håkansson (KD) 
  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 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 
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
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Utses att justera  Nils Johansson (SD) 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 121 - 133  
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Kent Lewén 

 
Justerare  ___________________ 

 Nils Johansson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den              2009,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr 2009.443.701 
Kulturförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 § 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. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.166.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
 
 



  24 november 2009 6

Diariet   Dnr 2009.170.700 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 En testperiod för två boenden/enheter och en hemtjänstgrupp planeras under 
första  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. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.51.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2008.364.704 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.68.770 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 2009.425.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
  _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  24 november 2009 11

 
Diariet  Dnr 2009.442.709 
Tekniska förvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
  § 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. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.27.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 

  _________________ 
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Diariet   Dnr 2008.439.042 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 103 235 103 154 81
Verksamhetens kostnader -651 903 -650 629 -1 273
Nettokostnad -548 667 -547 475 -1 192
Kommunbidrag 549 367 547 475 1 892
Resultat 700 0 700

 
  Avvikelse nettokostnad mot internbudget -1,2 Mkr (f g månad -1,8 Mkr) 
  Periodisering kommunbidrag +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. 
 
  _________________ 
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§ 131 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober 2009. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-11-09. 
c) Yttrande över detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik. 
d) Missiv från Länsstyrelsen angående stimulansbidrag för att förstärka stödet till 

anhöriga som hjälper och vårdar närstående. 
 
 

Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

___________________ 
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§ 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. 
 
___________________ 
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§ 133 
Frågor/Information 
 
Hästö hemtjänst 
Per Jonsson förvaltningschef informerade om att en förlikning ägt rum i ärendet. 
 
___________________  
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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 Budgetuppföljning per november 2009. 
 
 § 140 Antal gynnande beslut till särskilt november 2009. 
 

§ 141  Delegeringsbeslut. 
 
§ 142  MEDDELANDEN. 
 
§ 143  Frågor/Information. 
 
§ 144  Tack och avslutning. 
 
___________________ 
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Plats och tid Militärhemmet, Stortorget 1, 
 onsdagen den 16 december 2009, kl 14.00 – 16.15 
 
Beslutande ordförande Kent Lewén FP) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (S)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunhild Arvö (FP) 
  Veste Brynestam (C) 
  Elin Håkansson (KD) 
  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 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 
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
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Utses att justera  Peter Johansson (S) 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 134 - 144 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Kent Lewén 

 
Justerare  ___________________ 

 Peter Johansson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 18 december 2009,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr 2009.358.041 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 § 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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   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) 
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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) 
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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) 
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    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   Dnr 2009.68.770 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr  2009.408.730 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 11

Diariet   Dnr 2009.477.736 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 TV-
 avgiften 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. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2009.449.214 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 § 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. 
I  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. 
 
 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) 
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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. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr 2008.439.042 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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 Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 115 799 113 487 2 312
Verksamhetens kostnader -717 809 -716 472 -1 337
Nettokostnad -602 010 -602 986 975
Kommunbidrag 604 538 602 986 1 553
Resultat 2 528 0 2 528

 
  Avvikelse nettokostnad mot internbudget +1,0 Mkr (f g månad -1,2 Mkr) 
  Periodisering kommunbidrag +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. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr 2009.27.739 
Ledningsgruppen 
Utredarna 
 
 
 
 
 
 
 § 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. 
 

  _________________ 
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§ 141 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2009. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2009-12-02. 
c) Protokoll från Kammarrätten i Jönköping angående Mål nr 3306-09. 
d) 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. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 januari 2010. 
 
 
§ 1 Tack. 
 
§ 2 Avtackning av Ulla Hansson, Gamlegård. 
 

 § 3 Presentation Värdegrund. Utgår. 
 
 § 4 Information om hemsjukvården. 
 
 § 5 Förslag till förändring avseende ickevalsalternativ – Eget val i hemtjänsten. 
 
 § 6 Tillämpningsanvisningar för avgifter. 
 
 § 7 Budgetuppföljning per december 2009. 
 
 § 8 Revisorernas granskning av Äldrenämndens åtgärder för att anpassa verksamheten till 
  den ekonomiska ramen. 
 
 § 9 Medborgarförslag – Seniorbostäder. 
 
 § 10 Beviljade ansökningar till särskilt boende december 2009. 
 
 § 11 Information om tre enskilda ärenden. 
 

§ 12  Delegeringsbeslut. 
 
§ 13  MEDDELANDEN. 
 
§ 14  Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 27 december 2010, kl 14.00 – 16.05 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (FP) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (S)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunhild Arvö (FP) 
  Veste Brynestam (C) 
  Elin Håkansson (KD) 
  Eva-Lotta Altvall (S)    
  Karl-Erik Olsson (S) 
  Siv Brorsson (S), kl 14.00 – 16.00 §§ 1-11 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Nils Johansson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (S) 
  Christer Göstasson (S), kl 16.00 – 16.05 §§ 12-14 
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Barbro Tingsfors-Månsson (M) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Christer Göstasson (S), kl 14.00 – 16.00 §§ 1-11 
  Anita Löfström (S) 
  Sören Svensson (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson  
   utvecklingschef Eva Herbertson   
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren, kl 14.00-15.10 §§ 1-7                  
   verksamhetschef Ann-Helen Erwing 
   områdeschef Mikael Haraldsson 
   chef hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson 
   verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger, kl 14.15-14.20 § 5                  
   avgiftssamordnare Inga-Lill Håkansson, kl 14.15-13.30 §§ 5-6 
   Ulla Hansson, Gamlegård, kl 14.00-15.10 §§ 1-7 
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
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Utses att justera  Ann-Marie Branje (M) 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 1 - 14 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Ann-Marie Branje 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 februari 2010,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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   Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 § 1 
 Tack 
 
 Ordförande Jan-Åke Nordin tackar för den omtanke äldrenämnden visat honom 
 under hans konvalescenstid. 
 
 __________________ 
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   Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 § 2 
 Avtackning av Ulla Hansson, Gamlegård. 
 
 Ordföranden tackar Ulla Hansson, Gamlegård för det fina arbete som lagts ned 
 under gamla omsorgsnämnden och nuvarande äldrenämnden tid. 
 
 Ulla Hansson tackade för den fina uppvaktningen. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr  
 
 
 
 
 
 
 
 § 3 
 Presentation Värdegrund. 
 
 Ärendet utgår. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.68.770 
 
 
 
 
 
 
 
 § 4 
 Information om hemsjukvården. 
 

Per Jonsson, förvaltningschef och Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska informerar i ärendet. 
 
De fem kommuncheferna i länet har det övergripande ansvaret för processen.  
 
Beslut behöver tas i kommunfullmäktige innan sommaren om övertagande av 
hemsjukvården ska kunna ske fr o m januari 2011. 
 
Information till berörd personal pågår kontinuerligt, bl a öppnas en intranätsida 
inom kort på landstinget. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.55.730 
 
 
 
 
 
 
 
 § 5 

 Förslag till förändring avseende ickevalsalternativ – Eget val i hemtjänsten. 
 

 Under perioden från valfrihetssystemets införande november 2008 till och med 
 juli 2009 har inte ickevalsalternativet behövt nyttjas utan samtliga tillkommande 
 brukare har själva eller med hjälp av närstående valt utförare. 
 
 Under perioden augusti – december har ickevalsalternativet behövt användas vid 
 åtta tillfällen och för samtliga brukare har omvårdnadsinsatser ingått i 
 biståndsbeslutet. Äldreförvaltningens uppfattning är att användandet nu är av den 
 omfattningen att det är av betydelse för utförarna och val av lösning kan anses 
 påverka konkurrensneutraliteten mellan utförarna inom valfrihetssystemet. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår därför att en övergång sker till en lösning som innebär 
 att brukare som inte själva eller med stöd av närstående väljer utförare anvisas 
 någon av de godkända utförarna utifrån en i förväg uppställd turordning. 
 
 Följande inriktning föreslås för framtagning av turordningslistor: 
 

•  En turordningslista för varje geografiskt område inom vilket utförarna skiljer sig. 
  Detta innebär i nuläget att en turordningslista tillämpas för Pantarholmen och en 
  för övriga kommunen. 
•   Två skilda turordningslistor beroende på brukarens aktuella insatskategorier enligt 
  följande: en då omvårdnadsinsatser ingår i beslutet, en då omvårdnadsinsatserna ej 
   ingår i beslutet. 

 
 Detta innebär att totalt fyra turordningslistor ska tillämpas i nuläget. 
 
   (forts.) 
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   Dnr ÄN 2009.55.730 
 
 
 
 

§ 5 (forts.) 
Förslag till förändring avseende ickevalsalternativ – Eget val hemtjänsten. 
 
Turordningslistorna hålls aktuella av äldreförvaltningens centrala administration 
och tillämpas av äldre- respektive handikappförvaltningens myndighetskontor. 
Revidering av turordningslistorna sker två ggr/år till följd av att nya utförare är 
godkända. Revidering kan även behöva göras om avtal med utförare avslutas. 
 
Som grundregel för turordningen föreslås att den utförare som har minsta antal 
brukare inom den del som turordningslistan avser kommer först i turordningen. 
Ordningen på turordningslistan justeras två ggr/år i samband med revideringar 
enligt ovan. 
 

Äldreförvaltningen rapporterar kvartalsvis till äldrenämnden i vilken omfattning 
ickevalsalternativet nyttjas. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  som ickevalsalternativ inom Eget val i hemtjänsten fr o m 2010-03-01 
tillämpa turordningslistor i enligt med principer enligt ovan. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

 Ordföranden yrkar på återremiss av ärendet. 
 
 Peter Johansson (S) bifaller yrkandet. 
 
 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och att ärendet ska 
 avgöras vid dagens möte och finner att ärendet återremitteras för vidare utredning. 
 
 Äldrenämnden har således beslutat 
 
 att  återremittera ärendet för vidare utredning 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.477.736 
Handikappförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 § 6 

 Tillämpningsanvisningar för avgifter. 
 
 Inga-Lill Håkansson, avgiftssamordnare föredrar ärendet. 
 

 En översyn har genomförts av avgiftssamordnaren och avgiftshandläggarna. 
Syftet  med översynen har varit att göra texten tydligare och ge förslag till förändring och 
 tillägg, samt komplettera med nya beslut och nya belopp som gäller fr o m 2010. 
 
 Tillämpningsanvisningarna har kompletterats med det nya beslutet om TV-
 avgiften på särskilt boende och hyresregler för parboende. 
 
 Förslag till förändringar 
 Punkt 17 att handlingar måste lämnas in för att bekräfta uppsägning eller 
 försäljning vid ansökan om nedsättning av hyran på grund av dubbel 
 boendekostnad.  
 Pkt 19.1 att hushålls-el ingår i hyran på särskilt boende utan avdrag på 
 minimibeloppet. Ett avdrag sker redan av Försäkringskassan vid beräkning av 
 bostadstillägg för pensionärer. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  godkänna textförändringar och kompletteringar i tillämpningsanvisningarna, 
 
 att  anta ovanstående förändringar att handlingar måste lämnas in för att bekräfta 
 uppsägning eller försäljning vid ansökan om nedsättning av hyran på grund av 
 dubbel boendekostnad, samt 
 
 att  hushålls-el ingår i hyran på särskilt boende utan avdrag på minimibeloppet. 

 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr  ÄN 2008.439.042 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 7 

  Budgetuppföljning per december 2009. 
 
  Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet. 
 
  Äldrenämndens ackumulerade utfall per december månad 2009 uppgår till  
  +0,2 Mkr. (+3,1 Mkr föregående års motsvarande period). 
 
   

Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 126 852 124 019 2 833
Verksamhetens kostnader -786 393 -783 788 - 2 606
Nettokostnad -659 541 -659 769 228
Kommunbidrag 659 770 659 769 1
Resultat 229 0 229

 
  Antal disponibla bostäder för december månad uppgår till 12 lägenheter. 
  Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i december uppgår 
  till fem. 
    

  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.472.007 
Kommunrevisionen 
 
 
 
 
 
 § 8 
 Revisorernas granskning av Äldrenämndens åtgärder för att anpassa 
 verksamheten till den ekonomiska ramen. 
 
 Eva Herbertson, verksamhetschef föredrar ärendet. 
 

 Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlskrona 
 kommun genomfört en granskning av Äldrenämnden. Syftet har varit att se vilka 
 strategier nämnden har för att på kort och lång sikt anpassa verksamheten för att 
 klara den ekonomiska ramen. 
 
 Kommentarer till nedan ställda frågeställningar har lämnats. 
 

• Betydelsen av en fungerande samverkan med landstinget. 
• Mätningar som gjorts i flera kommuner har visat att det finns potential att 

öka brukartiden. De kommuner som betalar ersättning för utförd tid, 
istället för som i Karlskrona beviljad tid har också erfarit effektiviseringar. 

• Ur styrsynpunkt erfordras att de ekonomiska förutsättningarna är klara 
inför året. 

• Ekonomifunktionen ger ett effektivt stöd till områdescheferna. Det bör 
övervägas att utveckla planeringsarbetet så att områdescheferna görs mer 
aktiva. 

• Det är angeläget att alla områdeschefer har tillräckliga kunskaper och 
kompetens för att kunna fullfölja det ansvar de har för områdets ekonomi. 

• Rutinerna för registrering i system behöver ses över för att säkerställa god 
kvalitet i rapporteringen. Före en periods stängning bör så mycket som 
möjligt av periodens data finnas registrerat. 

• Den planerade analysen med stöd av nyckeltal bör genomföras och en 
inventering bör göras för att finna lämpliga nyckeltal som cheferna kan 
använda i sin ekonomistyrning. 

 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att anta föreslagna kommentarer till revisionsrapport och översända svar till 
 kommunens revisorer.  
 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Diariet  Dnr ÄN 2007.478.739 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
   
  § 9 
  Medborgarförslag – Seniorbostäder. 
 
  Eva Herbertson, verksamhetschef föredrar ärendet. 
 
 Medborgarförslag angående seniorboende är inkommit till kommunfullmäktiges 
 sammanträde 2007-11-12. Medborgarförslaget är överlämnat till äldrenämnden 
för  beredning. 
 
 Sammanfattande synpunkter 
 Med det Framtidsprogram som nu gäller för äldreomsorgen, tillsammans med de 
 förutsättningar som gäller inom andra kommunala organ för bostadsplanering och 
 anvisning av mark för bostäder anser Äldreförvaltningen att det inte finns skäl för 
 kommunfullmäktige att fatta något särskilt beslut som tar sin utgångspunkt i att 
 bedöma behovet av s k seniorbostäder. Äldreförvaltningen anser inte heller att det 
 finns skäl att i särskild ordning anvisa mark för sådana bostäder. I det fall 
 intressenter finns för uppförandet av sådana bostäder förutsätter Äldre-
 förvaltningen att sådan ansökan/intresseanmälan handläggs och prövas på 
 sedvanligt sätt. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  kommunfullmäktige beslutar att härmed anse medborgarförslaget angående 
 seniorbostäder besvarat. 

 
 Kent Lewén (FP) yrkar på att avsnittet sammanfattande synpunkter i 
 förvaltningens förslag byts ut mot ”Med det framtidsprogram som nu gäller för 
 äldreomsorgen, tillsammans med de förutsättningar som gäller inom andra 
 kommunala organ för bostadsplanering och anvisning av mark för bostäder anser 
 äldrenämnden att det i nuläget inte behöver tas nya initiativ till åtgärder för att 
 underlätta uppförandet av seniorbostäder. Enligt vår uppfattning har 
 kommunledningen löpande kontakter med en rad seniorföreningar som på olika 
 sätt arbetar med dessa frågor. Vår bedömning är att detta arbete kommer att leda 
 till ökat antal seniorboende runt om i kommunen”. 
  Bilaga 1 
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  Dnr ÄN 2007.478.739
  
 
 

  § 9 
  Medborgarförslag – Seniorbostäder. 

 
 Peter Johansson (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns ändringsyrkande mot Peter 
 Johanssons bifall till förvaltningens förslag och finner att äldrenämnden bifaller 
 Kent Lewéns ändringsyrkande samt i övrigt i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden har således beslutat 
 
 att  som sammanfattning i ärendet göra följande skrivning ”Med det 
 framtidsprogram som nu gäller för äldreomsorgen, tillsammans med de 
 förutsättningar som gäller inom andra kommunala organ för bostadsplanering 
 och anvisning av mark för bostäder anser äldrenämnden att det i nuläget inte 
 behöver tas nya initiativ till åtgärder för att underlätta uppförandet av 
 seniorbostäder. Enligt vår uppfattning har kommunledningen löpande kontakter 
 med en rad seniorföreningar som på olika sätt arbetar med dessa frågor. Vår 
 bedömning är att detta arbete kommer att leda till ökat antal seniorboende runt 
 om i kommunen”, samt 
 
 att  kommunfullmäktige beslutar att härmed anse medborgarförslaget angående 
 seniorbostäder besvarat. 
                                                                                                                                                          
 __________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2009.27.739 
 
 
 
 
 
 
 
 § 10 

  Antal gynnande beslut till särskilt boende december 2009. 
 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret informerar i ärendet. 
 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende december redovisas. 
 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i december är 44 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 december 27 kvinnor och  
  17 män. 
 
  Avslag för december är noll (0). 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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Diariet   Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 § 11 
 Information om tre enskilda ärenden. 
 
 Ann-Helen Erwing, verksamhetschef hemtjänsten inleder föredragningen.  
 
 Mikael Haraldsson, områdeschef informerar om det enskilda ärendet i 
 hemtjänsten. 
 _____ 
 
 Boris Svensson, chef för hälso- och sjukvårdsorganisationen informerar om det 
 enskilda ärendet i särskilt boende. 
 
 _____ 
 
 Eva Herbertson, utvecklingschef informerar om det enskilda ärendet i särskilt 
 boende. 
 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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§ 12 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2009. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2010-01-13. 
c) Beslut från Länsstyrelsen 2009-12-17. Dnr 701-5039-09. 
d) Beslut från Länsstyrelsen 2009-10-16. Dnr 701-654-09. 
e) Beslut från Länsstyrelsen 2009-10-16. Dnr 701-657-09. 
f) Beslut från Länsstyrelsen 2009-11-12. Dnr 701-655-09. 
g) Beslut från Länsstyrelsen 2009-11-12. Dnr 701-658-09. 
h) Beslut från Länsstyrelsen 2009-11-12. Dnr 701-1323-09. 
i) Beslut från Länsstyrelsen 2009-12-16. Dnr 701-656-09. 
j) Föreningsbidrag för lokalkostnad 2010. 
k) Beslut från Länsstyrelsen 2009-12-28. Dnr 701-5497-09. 
l) Detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3. 
m) Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs. 
n) Detaljplan för del av Hästkvarnen 7, Trossö. 
 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

___________________ 
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§ 13 
MEDDELANDEN 

 
  Kommunfullmäktige 
  § 221 Budget 2010 och plan 2011-2012. 
  § 223 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för kommunens samlade 
 verksamheter. 

  § 224 Ombudgetering 2009. 
  § 226 Miljöbokslut 2008. 
  § 243 Uppföljning per den 31 oktober 2009. 
  § 244 Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 26, 
 Lövgrund. 

  § 246 Svar på motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund. 
 
  Kommunstyrelsen 
  § 315 Genomförande av tjänstedirektivet. 
 
  Sveriges Kommuner och Landsting 
  Cirkulär nr 09:83. Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI). 
   

Protokoll/Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar KPR:AU 2009-11-12. 
Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2009-11-16. 
Förtroendenämnden 2009-12-03. 
 
 
___________________ 
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§ 14 
Frågor/Information 
 
Äldrenämnden 2009-12-16 § 144 
Alf Stålborg (SD) frågar varför inte Sverigedemokraternas tack till 
nämndsekreteraren vid förra nämndssammanträdet protokollfördes. 
 
Kent Lewén (FP)svarar Alf Stålborg. 
 
___________________  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 februari 2010. 
 
 
§ 15 Presentation Värdegrund. 
 

 § 16 Information om hemsjukvården. 
 
 § 17 Yttrande över detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl. 
 
 § 18 Bokslut 2009. 
 
 § 19 Återkallande av ärende. Avgift trygghetslarm. 
 
 § 20 Beviljade ansökningar till särskilt boende januari 2010. 
 

§ 21  Delegeringsbeslut. 
 
§ 22  MEDDELANDEN. 
 
§ 23  Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 24 februari 2010, kl 14.00 – 16.00 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 1:e vice ordf Kent Lewén (FP) 
 2:e vice ordf Peter Johansson (S)   
 ledamöter Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunhild Arvö (FP) 
  Veste Brynestam (C) 
  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)  
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Anita Löfström (S) 
  Sören Svensson (S), kl 14.00-15.40 §§ 15-18 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 tjänstemän 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 
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog 
   personalspecialist Susanne Nordin 
   Gunvor Jyllhed, Värdegrunden, kl 14.00-15.40 §§ 15-18 
   Johan Blomqvist, Värdegrunden 
   Helen Berup, Värdegrunden, kl 14.00-15.40 §§ 15-18 
   Kerstin Nilsson, Värdegrunden, kl 14.00-15.00 §§ 15-18 
   Göran Pettersson, Värdegrunden, kl 14.00-15.40 §§ 15-18 
   Johan Ekström, Värdegrunden, kl 14.00-15.40 §§ 15-18                             
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
  
 
 
 
 



  24 februari 2010 3

 
 
 
 
    
Utses att justera  Bengt Lindström (M) 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 15 - 23 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Bengt Lindström 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 mars  2010,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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   Dnr 
Diariet 
 
 
 
 
 
 
 § 15 
 Presentation Värdegrund. 
 

Gunvor Jyllhed, Johan Blomqvist, Helen Berup, Kerstin Nilsson,  
Göran Pettersson och Johan Ekström informerar om sitt arbete med 
äldrenämndens Värdegrund. 
 
Temat för år 2010 är det Bästa Mötet. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.68.770 
 
 
 
 
 
 
 
 § 16 
 Information om hemsjukvården. 
  

Per Jonsson, förvaltningschef och Eva Herbertson, utvecklingschef informerar i 
ärendet. 
 
Ett förslag till avtal är framtaget som presenterades för länets kommundirektörer 
och landstingsdirektör den 22 februari 2010 i Ronneby. 
 
Det fortsatta arbetet bedrivs med utgångspunkt i att de olika 
fullmäktigeförsamlingarna ska kunna fatta beslut före sommaren. 
 
Karlskrona kommun kommer att bjuda in berörd personal från primärvården till 
workshops för att gemensamt hitta fram till nya arbetsformer. 

 
 Informationens tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.357.214 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 § 17 
 Yttrande över detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl. 
 
 Planområdet är beläget vid Lyckebyvägen mellan Lyckeby Ekbacke och 
 Stationsvägen och omfattar bl a den tidigare handelsträdgården i Vedebylund, 
 området är cirka fyra hektar. 
 
 Äldrenämnden har lämnat sina synpunkter under samrådstiden vid sammanträdet 
 2009-09-23 § 96. 
 
 Äldreförvaltningen stödjer lokaliseringen av ett särskilt boende och en träffpunkt 
 (dagcentral) för äldre samt att planförslaget tillåter senior- och trygghetsboende i 
 området. 
 
 Planförslaget tar ett helhetsgrepp på området som får genom förtätning en mer 
 stadsmässig karaktär. Tillgängligheten inom planområdet förbättras då gatunät 
 inklusive gång- och cykelbanor för en ny och trafiksäkrare utformning. 
 
 Tekniska förvaltningen har tagit fram en skiss för en gångpassage över 
 Stationsvägen i syfte att underlätta för gående och cyklister att nå Slottsbacken. 
 Äldreförvaltningen anser att det är viktigt att se helheten i området Slottsbacken – 
 Amiralen – Vedebylund tillsammans med Vedeby skola – Vårdcentralen – 
 Lyckeby centrum med skola där det redan finns hög frekvens av gång- och 
 cykeltrafik. Utöver de verksamheter som planeras för äldre i detaljplanförslaget 
 avser även handikappförvaltningen att utöka sina verksamheter i området. 
 Sammanlagt kommer antalet gående i området öka kraftigt. Karlskrona 
 Seniorhusförening har i sitt yttrande, i likhet med äldrenämnden, framfört ett 
 behov av att hitta en lösning för ett övergångställe. Äldreförvaltningen anser att 
 det finns starkt behov av att överväga att utföra ett övergångställe på den anvisade 
 platsen med de hastighetssänkande åtgärder som detta bör inneböra för att skapa 
 tryggare trafikmiljö för äldre kommuninvånare men också för gående och 
cyklister  i alla åldrar. 
   (forts.) 
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   Dnr ÄN 2009.357.214 
  
 
 
 
 
 
 
 § 17 (forts). 
 Yttrande över detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl. 
 
 Blekingetrafiken avser att göra en översyn av kollektivtrafiken i området 
 tillsammans med Karlskrona kommun. De närmaste busshållplatserna 
 Vårdcentralen och Vedeby skola trafikeras av landsvägsbussar och nattrafik vilket 
 antagligen tillfredsställer äldre personers åkande i mindre omfattning. 
 Äldreförvaltningen vidhåller behovet av en stadsbusslinje dagtid via 
 Lyckebyvägen. Vidare skall äldreförvaltningen beredas möjlighet att delta i den 
 översyn Blekingetrafiken planerar. 
 

 Äldreförvaltningens föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  framföra ovanstående synpunkter med anledning av planförslaget. 
 

 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2008.439.042 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige    
 
 
 
 
 
 § 18 
 Bokslut 2009. 
 

Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet tillsammans med 
verksamhetscheferna. 
 

• Verksamhetschef Carina Thörnqvist redovisar målen för Dagliga 
aktiviteter. 

• Bitr verksamhetschef Maria Appelskog redovisar målen för Hemtjänsten. 
• Verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren redovisar målen för Särskilt 

boende. 
• Chef för hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson redovisar 

målen för hälso- och sjukvårdsorganisationen. 
• Personalspecialist Susanne Nordin redovisar personalbokslutet. 
• Ansvarig ekonom Peter Arkeklint redovisar det ekonomiska läget. 
• Utvecklingschef Eva Herbertson redovisar uppföljning av effektmål. 

 
Äldrenämnden anser att det uppdrag som nämnden sammantaget har, 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, har fullföljts 
inom anvisade ramar och med en kvalitet som betraktas som god. 

 
 Det totala utfallet avviker positivt med 0,2 Mkr för helåret 2009. Verksamhetens 
 intäkter avviker positivt med 2,8 Mkr och verksamhetens kostnader negativt med 
 2,6 Mkr mot budget för 2009. 

 
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 126 852 124 019 2 833
Verksamhetens kostnader -786 393 -783 788 - 2 606
Nettokostnad -659 541 -659 769 228
Kommunbidrag 659 770 659 769 1
Resultat 229 0 229

 
   (forts) 
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   Dnr ÄN 2008.439.042 
 
 
 
 
 
 
 
 § 18 (forts). 
 Bokslut 2009. 
 
 Kent Lewén (FP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 

 Äldreförvaltningens föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  resterande del av stimulansmedel 12 Mkr överförs till år 2010, 
 
 att  hemställa hos kommunstyrelsen om att ej nyttjade investeringsmedel om  
 1,7 Mkr överförs till år 2010, samt 
 
 att i övrigt godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 2009. 

 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
 __________________ 
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Diariet   ÄN 2009.414.706 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 

§ 19 
Återkallande av ärende. Avgift trygghetslarm. 
 
Äldrenämnden beslutade under § 115, 2009 
 
”Äldrenämnden har således beslutat föreslå kommunstyrelsen hemställa hos 
kommunfullmäktige att fastställa avgift för trygghetslarm i ordinärt boende för år 2010 
till 150 kronor/månad”. 
 
Vid kommunfullmäktiges behandling av nämndens framställan beslutade fullmäktige att 
återremittera ärendet.  
 
Äldrenämnden kan nu konstatera att nämndens framställan inte längre är aktuell, varför 
nämnden önskar återkalla ärendet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  meddela kommunstyrelsen att nämnden önskar återkalla ärendet om höjda avgifter 
för trygghetslarm. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.21.739 
 
 
 
 
 
 
 
 § 20 

  Antal gynnande beslut till särskilt boende januari 2010. 
 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson- Sjögren, 

verksamhetschef informerar i ärendet. 
 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende januari redovisas. 
 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i januari är 30 personer och ingen 

är sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är fem 
personer. 

 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i januari 18 kvinnor och  
  12 män. 
 
  Avslag för januari är noll (0). 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 

  _________________ 
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§ 21 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret januari 2010. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2010-02-10. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

___________________ 
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§ 22 
MEDDELANDEN 

 
  Kommunfullmäktige 
 § 8 Uppföljning per den 30 november 2009. 

 

  Sveriges Kommuner och Landsting 
  Styrelsens beslut nr 16. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
 och Landsting om ett program för en god äldreomsorg. 

   

  Protokoll/Minnesanteckningar 
 Kommunala pensionärsrådets AU 2010-01-14. 

 
___________________ 
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§ 23 
Frågor/Information 
 
Personalfrågor 
Per Jonsson, förvaltningschef informerar i följande personalfrågor. 
 
Personalspecialist Susanne Nordin efterträder Erling Svensson, som går i pension, 
till verksamhetschef för verksamhetsområdet Resurs- och Kompetensförsörjning. 
 
Efterträdare till Susanne Nordin utses inom serviceförvaltningen. 
 
Annika Tronje har utsetts till tjänsten som socialt ansvarig samordnare, SAS. 
  
Branden på Pantarholmen 
Per Jonsson, förvaltningschef informerar om det arbete som startade på Fregatten 
med anledning av branden som utbröt på Pantarholmen den 13 februari 2010.  
 
Personalen som tjänstgjorde hanterade den uppkomna situationen med 
inträngande rök på ett mycket bra sätt. 

 
___________________  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 mars 2010. 
 
 

 § 24 Information om hemsjukvården. 
 
 § 25 Avvikelserapportering kv 1 och 2 år 2009. 
 
 § 26 Budgetuppföljning per februari 2010. 
 
 § 27 Attest- och delegationsreglemente. 
 
 § 28 FoU-avtal 2011 – 2014. 
 
 § 29 Beviljade ansökningar till särskilt boende februari 2010. 
 

§ 30  Delegeringsbeslut. 
 
§ 31  MEDDELANDEN. 
 
§ 32  Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 24 mars 2010, kl 14.00 –  15.10 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)   
 ledamöter 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) 
  Camilla Persson (V) 
  Nils Johansson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Kenneth Matsson (FP) 
  Kerstin Johansson (S)  
 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Christer Göstasson (S) 
  Sören Svensson (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson  
   utvecklingschef Eva Herbertson   
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson 
   samordnad personalspecialist Anna Bergström  
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
 
    
Utses att justera  Gunhild Arvö (FP) 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 24 - 32 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Gunhild Arvö 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 mars  2010,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.68.770 
 
 
 
 
 
 
 
 § 24 
 Information om hemsjukvården. 
  

Eva Herbertson, utvecklingschef informerar i ärendet. 
 
Nuläge 
 

 Den 15 mars gjordes en avrapport till kommunstyrelsernas ordförande i 
Blekinge samt till landstingets politiska ledning. 

 Avtalsförslaget är framtaget. 
 Slutrapporten ska vara klar den 29 mars. 
 Arbete med planering av workshops pågår för de personer inom 

primärvården i Karlskrona som berörs. Workshops planeras till den  
 6 och 10 maj. 
 
Tidplan 
 

 31 mars ska avtal, beslutsunderlag/rapporter och skattesatsen vara klar. 
 Planering är att i juni månad tas beslut i fullmäktigeförsamlingarna i 

Blekingekommunerna och Landstinget. 
 Om beslut fattas ska anställningserbjudande lämnas senast den 30 

september. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.056.770 
 
 
 
 
 
 
 
 § 25 
 Avvikelserapportering kv 1 och 2 år 2009. 
  

Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet. 
 
1 kv 2009 
Av de 53 avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 43, 81 % för utebliven 
medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har rapporterats skadad eller lidit 
men av inträffade avvikelser i samband med läkemedelshanteringen. Av 33 
omvårdnad/incidenter är 23 rapporterade från hemtjänsten och här var det brister i 
tillsyn och felaktigt, utebliven eller bristande personlig omvårdnad samt brister i 
informationsöverföringen som framförallt rapporterades. 
 
2 kv 2009 
Av de 67 avvikelserna i läkemedelshanteringen svarad 56, 84 % för utebliven 
medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har inte rapporterats skadad eller 
lidit men av inträffade avvikelser i samband med läkemedelshanteringen. Av de 
26 omvårdnad/incidenter är 16 rapporterade från hemtjänsten och det var brister i 
informationsöverföringen och brister i tillsyn som framförallt var rapporterade. 

 
 Informationens tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 
 
 
 § 26 
 Budgetuppföljning per februari 2010. 
 
 Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet. 
  

Äldrenämndens ackumulerade utfall per februari månad 2010 uppgår till  
+ 1,1 Mkr. (- 2,2 Mkr föregående års motsvarande period). 
 
Prognos för helår uppgår till 0,0 Mkr. 
   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 21 305 21 460 -155
Verksamhetens kostnader -129 868 -131 089 1 222
Nettokostnad -108 562 -109 629 1 067
Utfall  1 067

 
  Antal disponibla bostäder för februari månad uppgår till 13 lägenheter. 
  Uppgifter om antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i 

februari saknas vid rapporteringstillfället. 
 

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för februari 2010. 

 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.054.002 
    
 
 
 
 
 
 
 § 27 
 Attest- och delegationsreglemente. 
 

Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 
 
Ett samlat dokument har tagits fram för äldreförvaltningens attest- och 
delegationsreglemente. 
 
Delegering gäller uppgifterna inom områdena: 
 

 Delegation över beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). 
 Delegation över beslut rörande övrig reglerad verksamhet. 
 Delegation över ekonomiadministration. 
 Delegation över personaladministration. 

 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  fastställa delegationsförteckning enligt förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet   ÄN 2010.055.730 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 § 28 
 FoU-avtal 2011-2014. 
 

 Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 

Eva Herbertson, utvecklingschef informerar om det arbete som  Karlskrona 
kompetenscenter utfört under året och vilka planerna är för framtiden 

 
Förslag till nytt avtal med Landstinget Blekinge gällande gemensam forsknings- 
och utvecklingsverksamhet för perioden 1 januari 2011 – 31 december 2014 
föreligger. 
 
I förslaget till avtal framgår att Karlskrona kommuns årliga kostnad uppgår till  
0,8 Mkr. Av den kostnaden belastar 0,6 Mkr äldreförvaltningen och 0,2 Mkr 
handikappförvaltningen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  föreslå kommunstyrelsen att för åren 2011 – 2014 teckna avtal med 
Landstinget Blekinge gällande gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

 
 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.21.739 
 
 
 
 
 
 
 
 § 29 

  Antal gynnande beslut till särskilt boende februari 2010. 
 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson- Sjögren, 

verksamhetschef informerar i ärendet. 
 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende februari redovisas. 
 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i februari är 37 personer och en är 

sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är tre personer. 
 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i februari 19 kvinnor och  
  18 män. 
 
  Avslag för februari är noll (0). 
 
  Statistik över antalet personer som har en diagnostiserad demenssjukdom skall 

fortsättningsvis ingå i månadsstatistiken. 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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§ 30 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret februari 2010. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2010-03-10. 
c) Deetaljplan för del av Skantze 7, Trossö. 
d) Kommunala Pensionärsrådets utställningsyttrande avseende detaljplan för del 

av Vedebylund 1:1 m fl. 
e) Beslut avseende ansökan om godkännande som utförare av biståndsbedömda 

hemtjänstinsatser 2010-02-16, Gertrud Solutions AB. 
 

Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

___________________ 
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§ 31 
MEDDELANDEN 

 
  Kommunstyrelsen 

 § 37 Prishöjning, försäljning måltider inom Kostenhetens verksamhetsområde från 
och med den 1 mars 2010. 

 
 Landstinget Blekinge 
 Verksamhetsberättelse 2009.  

 
___________________ 
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§ 32 
Frågor/Information 
 
Stöld av medicin 
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerade i ärendet. 
 
Diskriminering 
Anna Bergström, samordnad personalspecialist informerar i ärendet. 
 
God tandstatus 
Lena Tvede-Jensen (S) vill ha information om förbättring gjorts angående den 
uppsökande verksamheten för god tandstatus. 
 
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska lämnar information på 
äldrenämnden den 28 april. 
 
Pensionsavgång 
Verksamhetschef för Resurs- och kompetensförsörjning Erling Svensson avgår 
med pension den 31 mars 2010.  
 
Erling Svensson tackar för sig med ett litet tal. 
 
Ordföranden tackar Erling Svensson för det arbete som han har utfört under  
årens lopp. 

 
___________________  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 28 april 2010. 
 
 

 § 33 Vårdtagarfokuserat förbättringsarbete – information från genombrottsprojektet vid 
Björklycka. 

 
 § 34 Årsredovisning av 2009 års donationsfonder. 
 
 § 35 Information om hemsjukvården. 
 
 § 36 Riktlinjer för anställning som anhörigvårdare. 
 
 § 37 Budgetuppföljning per mars 2010. 
 
 § 38 Redovisning av stimulansmedel för äldre. 
 
 § 39 Beviljade ansökningar till särskilt boende mars 2010. 
 

§ 40  Delegeringsbeslut. 
 
§ 41  MEDDELANDEN. 
 
§ 42  Frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 24 april 2010, kl 14.00 – 15.30 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)   
 ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Gunhild Arvö (FP) 
  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) 
  Marianne Nordin (M) 
  Kerstin Johansson (S)  
 
Övriga närvarande ersättare Gunnar Sandwall (M) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Christer Göstasson (S) 
  Sören Svensson (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson  
   utvecklingschef Eva Herbertson, kl 14.00-14.45 §§ 33-35 
   ansvarig ekonom Peter Arkeklint 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson 
   verksamhetschef Carina Thörnqvist 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson 
   områdeschef Ann-Sophie Olsson, kl 14.00-15.15 §§ 33-39 
   undersköterska Bozena Fager, kl 14.00-15.15 §§ 33-39 
   undersköterska Eva Andersson, kl 14.00-15.15 §§ 33-39 
   finansekonom Hans Svensson, serviceförvaltningen,  
   kl 14.00-14.40 §§ 33-34 
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera  Elin Håkansson (KD) 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 33 - 42 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Elin Håkansson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 5 maj 2010,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
 § 33 

Vårdtagarfokuserat förbättringsarbete – Information från 
genombrottsprojektet vid Björklycka. 
 
Eva Herbertson, utvecklingschef inleder informationen. 
 
Ann-Sophie Olsson, områdeschef informerar tillsammans med Bozena Fager och 
Eva Andersson undersköterskor på Björklycka om vårdtagarfokuserat 
förbättringsarbete som har pågått under ett år. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2002.0229.046 
Serviceförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 § 34 

Äldrenämnden har tre fonder vars årsredovisning ska lämnas till 
Länsstyrelsen. 
 
Karl Gustafssons fond, Elineberg 
Fondens ändamål skall vara att främja vård av behövande ålderstigna på Elineberg 
genom att på olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att 
för dem anordna underhållning, extra kalas o s v. 
 
Under året har 6 238 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 16 500 kronor utdelats. 
 
May Carlssons minnesfond 
Fondens ändamål skall vara att främja vården av behövande ålderstigna 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 
anordna underhållning, kalas o s v. 
 
Under året har 35 616 kronor utdelats. 
 
Revisionsgranskning är utförd av auktoriserade revisorer. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättade årsredovisningar för 2009. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.68.770 
 
 
 
 
 
 
 
 § 35 
 Information om hemsjukvården. 
  

Eva Herbertson, utvecklingschef informerar i ärendet. 
 

 Workshops kommer att hållas den 6 och 10 maj 2010. 
 Planering av inspirationsdagar i höst pågår.  

 
Kent Lewén (FP) informerar att ett missiv tas fram från den politiska ledningen i 
Karlskrona. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.111.023 
Ledningssystemet 
Daglig verksamhet 
 
 
 
 
 
 § 36 
 Riktlinjer för anställning som anhörigvårdare. 
  

Carina Thörnqvist, verksamhetschef Dagliga aktiviteter föredrar ärendet. 
 
Anhörigvårdare/stödjare är en person som inom familjen, släkten eller vänkretsen 
hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte längre 
klarar av vardagen på egen hand. 

 
 Förslag till ny ärendegång: 
 

 Brukaren ansöker om bistånd och har en anhörig som de vill skall bli 
anställd. 

 Biståndshandläggaren gör ett hembesök och utreder och tar beslut om 
vilka behov av insatser som brukaren har. 

 Områdeschefen skall inför verkställigheten pröva om hemtjänsten i första 
hand kan tillgodose behoven av insatser. Vid språksvårigheter skall 
områdeschefen i första hand stämma av med språkbanken för att se om 
behovet kan tillgodoses. 

 Om hemtjänsten inte kan tillgodose brukarens behov prövas 
anhöriganställning av områdeschefen som är ansvarig för anhörigvårdarna. 

 Uppföljning av beslutade insatser ska genomföras minst var 6:e månad av 
biståndshandläggare. 

 
 Förslag på riktlinjer för anställning av anhörigvårdare: 
 

 Ansökan om att få en anhörig anställd, ska komma från brukaren. 
 Anställning av en anhörig kan ske om områdeschefen gör bedömningen att 

hemtjänsten inte kan tillgodose behoven och brukarens beviljade insatser 
är minst 20 timmar per vecka. 

 Behovet ska bedömas som långvarigt, mer än sex månader. Vid kortare 
och akuta problem skall i första hand prövas möjligheterna att få ersättning 
upp till 100 dagar via Försäkringskassan för närståendevård. 

 För att bli anhöriganställd är personlig lämplighet ett krav. 
   
   forts. 
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   Dnr ÄN 2010.111.023 
 
 
 
 
 
 
 
 § 36 (forts) 
 Riktlinjer – Anställning av anhörigvårdare. 
 

 Anställningen ska innebära en kvalitet för brukaren som inte kan 
tillgodoses genom hemtjänsten. 

 Anställningen kan inte ske om anhörigvårdaren har sjukersättning eller 
pension. Om pensionering inträder under anställningstiden, avslutas 
anställningen. 

 Anställningen som anhörigvårdare enligt HÖK avtal, får inte i 
kombination med förvärvsarbete (inom vård och omsorg i kommunen) bli 
mer än heltid sammanlagt. 

 Anställning som anhörigvårdare enligt PAN avtal får inte överstiga 48 
timmar i veckan. 

 Brukarens individuella insatser av behov skall kunna tillgodoses enligt 
biståndsbeslut. 

 Den person som blir anställd som anhörigvårdare ska samarbeta med 
kommunens företrädare och delta i eventuella möten och informationer när 
kallelse kommer. 

 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

att  fastställa riktlinjer för anställning av anhörigvårdare enligt 
äldreförvaltningens förslag, 
 
att  riktlinjerna omedelbart skall tillämpas för nya beslut om anställning av 
anhörigvårdare, samt 
 
att  för pågående anställningar som anhörigvårdare tillämpa riktlinjer första 
gången i samband med omprövning av beslut. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

  
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 
 
 
 § 37 
 Budgetuppföljning per mars 2010. 
 
 Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet. 
  

Äldrenämndens ackumulerade utfall per mars månad 2010 uppgår till  
+ 1,8 Mkr. (- 2,2 Mkr föregående års motsvarande period). 
 
Prognos för helår uppgår till –4,3 Mkr. 
   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 31 777 32 190 - 413
Verksamhetens kostnader - 194 056 - 196 234 2 178
Nettokostnad - 162 280 - 164 044 1 764
Utfall  1 764

 
  Antal disponibla bostäder för mars månad uppgår till 15 lägenheter. 
  Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i mars uppgår 
  till sex. 
 

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för mars 2010. 

 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2007.114.730 
Socialstyrelsen 
    
 
 
 
 
 
 § 38 
 Redovisning av stimulansmedel för äldre. 
 

Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 

Enligt direktiv från Socialstyrelsen har redovisning hitintills använda 
stimulansmedel upprättats. 

 
Sammantaget av 2007, 2008 och 2009 års stimulansbidrag återstår 10,3 Mkr av 
totalt erhållet bidrag om 21,4 Mkr. Ej använda medel förs över i ny räkning 2010. 

 
Generellt sett gäller för samtliga projekt som finansieras via dessa 
stimulansbidrag att det råder en tidsmässig förskjutning mellan utbetalning av 
bidraget och förbrukning av dem. 

 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  godkänna upprättad redovisning över stimulansmedel för äldre. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.21.739 
 
 
 
 
 
 
 
 § 39 

  Antal gynnande beslut till särskilt boende mars 2010. 
 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson- Sjögren, 

verksamhetschef informerar i ärendet. 
 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende mars redovisas. 
 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i mars är 33 personer och noll (0) 

är sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är en person. 
 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i mars 15 kvinnor och  
  13 män. 
 
  Avslag för mars är noll (0). 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
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§ 40 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2010. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2010-04-14. 
c) Dom i mål nr 360-09 från Kammarrätten i Jönköping. 
d) Yttrande angående detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

___________________ 
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§ 41 
MEDDELANDEN 

 
  Kommunfullmäktige 
  § 32 Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011. 
  § 35 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den  
  1 februari 2010. 
  § 38 Inventarier till det särskilda boendet Lövgrund. 
  § 46 Svar på medborgarförslag om seniorbostäder. 
 

  Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 § 49 Bokslutsberedning 2009. 
 
 Kommunledningsförvaltningen 
 Karlskrona kommun i siffror 2009-12-31. 
 
 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 
 Cirkulär 10:21. Vård och omsorg i annans hem – viktigt avgörande. 
 Prestationsbaserat statsbidrag till stöd för ett långsiktigt och systematiskt 
förbättringsarbete. 

 Cirkulär 10:23. Vårpropositionen för år 2010.  
 
___________________ 
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§ 42 
Frågor/Information 
 
Svar på frågan om Uppsökande tandvård 
Lena Tvede-Jensen (S) har tidigare ställt rubricerad fråga. 
 
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar på frågan genom 
olika statistikuppgifter. 
 
Svar på frågan om antal höftfrakturer 
Gunhild Arvö (FP) har tidigare ställt rubricerad fråga. 
 
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar på frågan genom 
olika statistikuppgifter. 
 
Fallrisk och nattfasta 
Gunhild Arvö (FP) undrar som det finns någon koppling mellan fallrisken och 
nattfastan. 
 
Ann-Britt Mårtensson medicinskt ansvarig sjuksköterska ber att få återkomma 
med svar. 
 
___________________  
 
 



  26 maj 2010 1

 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 maj 2010. 
 
 

 § 43 Information om nattfasta. 
 
 § 44 Rapport Eget val i hemtjänsten. 
 
 § 45 Information om kvalitetspriset 2010. 
 
 § 46 Uppföljning av förbättringsarbeten baserade på 2008 års Kvalitetsbarometer. 
 
 § 47 Behörighet och loggningsrutiner för Procapita Vård och Omsorg. 
 
 § 48 Förslag till Översiktsplan 2030. 
 
 § 49 Svar på tillsynsrapport angående Pantern. 
 
 § 50 Förändringar inom särskilt boende. 
 
 § 51 Delårsbokslut och budgetuppföljning per april 2010. 
 
 § 52 Beviljade ansökningar till särskilt boende april 2010. 
 
 § 53 Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
 

§ 54  Delegeringsbeslut. 
 

§ 55  MEDDELANDEN. 
 
§ 56  Frågor/Information. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 26 maj 2010, kl 14.00 – 16.50 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)   
 ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S), kl 14.00-16.35 §§ 43-51 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunhild Arvö (FP) 
  Elin Håkansson (KD) 
  Eva-Lotta Altvall (S)    
  Karl-Erik Olsson (S), kl 14.00-16.35 §§ 43-51 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Camilla Persson (V), kl 14.00-16.35 §§ 43-51 
  Nils Johansson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Erik Gisslén (M) 
  Christer Göstasson (S) 
  Anita Löfström (S), kl 16.35-16.50 §§ 52-56 
  Sören Svensson (S), kl 16.35-16.50 §§ 52-56 
  Lena Tvede-Jensen (S), kl 16.35-16.50 §§ 52-56 
  
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Kenneth Matsson (FP), kl 14.00-16.45 §§ 43-52 
  Anita Löfström (S), kl 14.00-16.35 §§ 43-51 
  Sören Svensson (S), kl 14.00-16.35 §§ 43-51 
  Lena Tvede-Jensen (S), kl 14.00-16.35 §§ 43-51 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson  
   utvecklingschef Eva Herbertson   
   ansvarig controller Peter Arkeklint, kl 14.00-16.40 §§ 43-52 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren 
   chef hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson 
   leg dietist Madeleine Ahlgren, kl 14.00-14.10 § 43 
   verksamhetsanalytiker M Gruvberger, kl 14.00-14.20 §§ 43-44 
   verksamhetschef Ann-Helen Erwing, kl 14.00-16.40 §§ 43-52 
   verksamhetschef Carina Thörnqvist, kl 14.00-16.15 §§ 43-51 
   verksamhetschef Susanne Nordin 
   SAS Annika Tronje, kl 14.00-16.40 §§ 43-52 
   ansv personalspecialist A Bergström, kl 14.00-16.40 §§ 43-52 
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  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera  Eva-Lotta Altvall 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 43 - 56 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Eva-Lotta Altvall 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 1 juni  2010,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.425.739 

 
 
 
 
 

 
 
 § 43 

 Information om nattfasta. 
 

Madeleine Ahlgren, leg dietist informerar i ärendet. 
 
En redovisning av nattfastemätning 2008, 2009 och aprilmätning 2010 görs. 
 
2008 
Antal brukare 655. 
Antal avdelningar 80. 
Spridning 4,3 – 18,3 timmar på individnivå. 
Medel 13,4 timmar. 
 
2009 
Antal brukare 723. 
Antal avdelningar 86 
Spridning 3 – 17 timmar på individnivå. 
Medel 12,4 timmar. 
 
2010 – aprilmätning 
Antal brukare 560. 
Antal avdelningar 69. 
Spridning 2,5 – 17,3 timmar på individnivå. 
Medel 12,1 timmar. 

 
 

 Informationens tas till dagens protokoll. 
 

 ___________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2009.55.730 
 
 
 
 
 
 
 
 § 44 

Rapport – Eget val i hemtjänsten. 
 
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker informerar i ärendet. 
 
Valfrihetssystem inom ordinärt boende i hemtjänsten är infört fr o m 2008-11-01. 
Samtliga brukare med biståndsbedömda insatser har möjlighet att välja utförare. 
Olika val kan göras för de tre insatskategorierna omvårdnad, service samt städ och 
tvätt. 
 
Under perioden november 2008 – mars 2010 har totalt fem utförare varit 
godkända och verksamma inom valfrihetssystemet. 
 
Nu aktuell redovisning avser förhållandena 2010-03-31 samt förändringar under 
senaste året och senaste kvartalet. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.145.029 

 
 
 
 
 
 
 

 § 45 
Information om Kvalitetspriset 2010. 

 
Eva Herbertson, utvecklingschef informerar i ärendet. 
 
Äldrenämnden har sedan 2001-09-19 beslutat om instiftande av ett kvalitetspris. 
För att få tävla om kvalitetspriset har förutsättningarna varit att tävlande arbetslag 
skall ha inlämnat en presentation hur kvalitetsprojektet har framarbetats. 
 
Äldreförvaltningen har tillsammans med en mindre arbetsgrupp som planerar för 
äldrenämndens kvalitetsvecka tagit fram ett förslag till förändring av 
förutsättningarna för kvalitetspriset som bygger på ett nomineringsförfarande. 
 
Förslaget bygger på att de som har erfarenhet, känner till, eller på annat sätt har 
kunskap om äldrenämndens verksamhet ska kunna genom ett nominerings-
förfarande nominera. 
 

 Det bästa Särskilda boendet 
 Den bästa hemtjänstgruppen/arbetslaget  
 Den bästa träffpunkten 
 Den bästa medarbetaren  

 
Förvaltningen kommer att på olika sätt informera om möjligheten att nominera 
under perioden 2010-08-23 till 2010-10-08. 
 
Juryn, som består av äldrenämndens 1:e respektive 2:e vice ordföranden samt 
kommunala pensionärsrådets vice ordförande, kommer efter avslutad nominering 
få ett sammanställt underlag med nomineringar och motiveringar för att sedan 
utse pristagare enligt framtagna kriterier.  
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att till arbetsutskottet revidera kriterier för 
kvalitetspriset. Ett förslag kommer att utarbetas till Äldrenämnden i juni månad.  
   forts. 
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   Dnr ÄN 2010.145.029 
 
 
 
 
 
 
 

 § 45 (forts). 
Information om Kvalitetspriset 2010. 

 
Pristagarna kommer att presenteras i samband med äldrenämndes kvalitetsvecka i 
oktober 2010. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förslaget. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att godkänna förslaget till förändringar i äldrenämndes kvalitetspris. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2008.124.730 

 
 
 
 
 
 
 
 § 46 

Uppföljning av förbättringsområden baserade på 2008 års 
Kvalitetsbarometer. 

 
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 
 
Utifrån Kvalitetsbarometern 2008 fanns det några generella förbättringsområden 
inom äldrenämndens verksamheter. 
 

 Flexibiliteten - Möjligheten att påverka insatserna i den dagliga omsorgen, 
tillfälligt kunna få hjälp med annat. 

 Aktiviteter - Utevistelse, social samvaro. 
 Personalkontinuiteten. 

 
Därtill har äldrenämnden i tidigare beslut ändrat villkoren för ledsagning och 
sociala aktiviteter för att bättre kunna tillgodose inköp av dagligvaror. 
 
Uppdraget till verksamheterna har varit att ta fram sina möjliga 
förbättringsområden. Detta har skett i stor omfattning och medfört fokusering på 
och medvetenhet om förbättringsområdena och dess betydelse. 
 
Förbättringsområdena inom särskilda boenden inriktar sig huvudsakligen på 
aktiviteter och utevistelser för brukarna. Hemtjänsten inriktar sig huvudsakligen 
på personalkontinuitet och personalkontakter. 
 
Lägesrapporten visar att många förbättringar har gjorts och arbetet sker med en 
större medvetenhet än tidigare. 
 
Nästa Kvalitetsbarometer genomförs i januari 2011 och resultat beräknas i  
april-maj 2011. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 

 ___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.365.005 

 
 
 
 

 
 

 
 § 47 

Behörighet och loggningsrutiner för Procapita Vård och Omsorg. 
 
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet. 
 
Äldreförvaltningen har idag ca 2000 användarkonton varav de flesta är Procapita-
användare. Alla har ett eget inloggningsnamn och lösenord till det administrativa 
nätet och Procapita. Eftersom alla har en egen inloggning går det att spåra vem 
som varit inloggad. Varje yrkesroll har olika användarroller. Äldreförvaltningens 
ambition är att de som är användare i Procapita skall ha tillgång till den 
information de behöver om brukaren så att de kan utföra de insatser brukaren är 
beviljad. Användare skall endast ta ut information om den brukare som denne 
skall utföra insatser hos. Systemet kan ge användaren behörighet endast till de 
brukare användaren utför insatser hos. Vårdpersonal byter arbetsplatser och då är 
risken att de inte får tag i den information de behöver pga att man inte hunnit 
ändra behörigheten. Administrativt klarar äldreförvaltningen inte av den 
hanteringen. 
 
Loggningsrutin 
Systemansvarig för Procapita gör en gång per månad ett slumpmässigt uttag av 
dag och klockslag. Kontrollen består av att se vad användaren gjort och vilken 
brukare man har hämtat uppgifter på den dagen och klockslaget man varit 
inloggad i Procapita. Loggningsrutinerna ingår i förvaltningens plan för 
internkontroll. 
 
Sekretess 
Sekretess gäller mellan äldreförvaltningen och handikappförvaltningen varför 
muntligt samtycke kommer att inhämtas från den enskilde i de fall då 
äldreförvaltningen är utförare. Samtycke dokumenteras i Procapita. 
    
   forts. 
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   Dnr ÄN 2009.365.005 
 
 
 
 
 
 
 

 § 47 (forts). 
Behörighet och loggningsrutiner för Procapita Vård och Omsorg. 

 
Användarrollerna är 
 

 Områdeschef 
 Biståndshandläggare 
 Personal Hälso- och sjukvårdsorganisationen 
 Verksamhetschef 
 Myndighetschef 
 Vårdpersonal 
 Larmteam 
 Externa utförare 

 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  anta ovanstående förslag till behörighet i Procapita, 
 
att  anta ovanstående redovisade loggningsrutiner, samt 
 
att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att lägga till text till sekretessförbindelsen om 
gällande loggningsrutiner och hur behörigheten får användas i Procapita. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

 ___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.121.212 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 

 
 
 § 48 
 Förslag till Översiktsplan 2030. 

 
Förslag till Översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun är översänt till 
äldrenämnden och är utställt för allmän granskning till den 9 juni 2010. 
 
Visionen för Karlskrona kommuns utveckling bygger på de fyra hörnstenarna som 
gäller sedan tidigare: 
 

 Den attraktiva livsmiljön 
 Det växande näringslivet 
 Den bästa kunskapen 
 Det öppna sinnet 

 
Strategierna för Karlskrona kommuns fortsatta utveckling mot det hållbara 
samhället är: 
 

 Förtätning och förädling 
 Funktionsblandning 
 Förbättrad kollektivtrafik 
 Förnyelsebar energi 
 Grönare stad 
 Effektivare infrastruktur 
 Levande landsbygd 

 
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. 

  forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dnr ÄN 2010.121.212 
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 § 48 (forts). 
 Förslag till Översiktsplan 2030. 
 

- 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 förs detta så att 
efterfrågan av seniorbostäder och trygghetsboende tillgodoses. 

 
I samrådsfasen framförde äldrenämnden att översiktsplanen bör kompletteras med 
en strategi för att öka tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar i sin kommentar att den ställer stora krav 
på tillgänglighetsanpassning vid nybyggnation, samt vid om- och tillbyggnad. I 
alla offentliga lokaler ställs krav på god tillgänglighet. 
 
Synpunkter 
Äldreförvaltningen framhåller vikten av god tillgänglighet i hela samhället för 
samtliga medborgare. En stor del av det befintliga bostadsbeståndet i 
flerbostadshus är byggt enligt gamla byggnormer och saknar hiss. Genom åtgärder 
som syftar till god tillgänglighet i dessa fastigheter skapas attraktiva livsmiljöer 
för alla invånare. Översiktsplanen bör lyfta upp strategier hur sådana åtgärder kan 
stimuleras. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  lämna sina synpunkter på förslag till Karlskrona kommuns Översiktsplan 
2030 enligt ovan. 

 
Äldreförvaltningen kompletterar med tillägg till synpunkter. 
 
God tillgänglighet förutsätter också att det finns tillräckliga parkeringsytor i 
närheten av servicefunktioner som kräver av- och påstigningszoner i direkt 
anslutning och parkeringsplatser i närheten för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. Sådana servicefunktioner är till exempel särskilda boenden, 
vårdcentraler och apotek. Äldreförvaltningen menar att dessa 
parkeringsmöjligheter inte får försämras genom de förtätande strategier som 
översiktsplanen förespråkar. Förtätningen ska automatiskt kompletteras med 
översyn av parkeringsmöjligheter vid viktiga servicefunktioner. 
   
  forts. 
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 § 48 (forts). 
 Förslag till Översiktsplan 2030. 

 
2:e vice ordförande Peter Johansson (S) lämnar tilläggsförslag. 
 
Äldrenämnden vill framföra synpunkter för att främja möjligheter för äldre att 
aktivera sig fysiskt i närmiljön. Dessa synpunkter bör beaktas i planeringsarbetet. 
 
Det är ett välkänt faktum att åldersrelaterade funktionshinder är ett vanligt 
problem som påverkar människors rörlighet. Det är därför viktigt att skapa 
förutsättningar för människor att kunna upprätthålla sin rörlighet och delaktighet 
för att kunna bevara sin funktionella förmåga och förebygga ytterligare 
funktionshinder. Tillgängligheten till den fysiska miljön i vid bemärkelse är av 
betydelse för äldre personers villkor i samhället. 
 
Syftet är att förbättra utemiljön så det blir tillgängligare, säkrare och tryggare för 
äldre samt att skapa miljöer som är aktivitetshöjande. 
 
Syftet är vidare att få en ökad kunskap kring vilka förbättringar som krävs för att 
äldre ska kunna bo kvar i sitt bostadsområde med så god hälsa och livskvalitet 
som möjligt. 
 
Utformningen av den fysiska miljön till de äldres behov och förutsättningar 
minskar i många fall behovet av särlösningar och det är betydelsefullt att äldre 
personer själva aktivt delar i arbetet i utformningen av närmiljön med tillträde till 
allmänna platser. 
 
Äldre personer upplever ofta att tillgängligheten i gångmiljön är dålig och att de 
har svårigheter att ta sig fram i sin närmaste omgivning. Graden av tillgänglighet 
i ett område har nära samband med säkerheten, eftersom de fallolyckor som 
fotgängare råkar ut för i gångmiljön ofta orsakas av hinder i omgivningen. 
  
  forts. 
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 § 48 (forts). 
 Förslag till Översiktsplan 2030. 

 
Exempel på förbättringsåtgärder kan vara enkelriktning av gata, breddning av 
trottoar, kontrastmarkering och avfasning av trottoarkant, åtgärdande av t ex 
gropigheter i gångbanan, utplacering av bänkar för ”vilopauser” och som 
”mötesplatser”, gärna med detaljer som exempelvis armstöd på bänkarna. Vidare 
kan det exempelvis gälla lutningar av gångvägar och placering av 
övergångställen. På gångvägar där cykel- och mopedtrafik är tillåten bör 
trottoarerna vara extra breda. 
 
Betydelsen av en god och billig kollektivtrafik kan inte nog understrykas, vilket 
underlättar och uppmanar äldre till att röra sig och deltaga i samhällslivet. 
  Bilaga 1 
 
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) och 1.e vice ordförande Kent Lewén (FP) yrkar 
bifall till Peter Johanssons tilläggsförslag och till äldreförvaltningens 
tilläggsförslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på äldreförvaltningens ursprungliga förslag,  
Peter Johanssons tilläggsförslag och äldreförvaltningens tilläggsförslag och finner 
att  äldreförvaltningens ursprungliga förslag samt de båda tilläggsförslagen 
enhälligt besvarats med ja.  
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att  lämna sina synpunkter på förslag till Karlskrona kommuns Översiktsplan 
2030 enligt ovan. 

 
 __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariet   Dnr ÄN 2009.373.730 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
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Socialstyrelsen 
 
 
 
 
 
 § 49 

 Svar på tillsynsrapport angående Pantern. 
 

Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 
Länsstyrelsen Blekinge Län har under oktober 2009 genomfört tillsyn enligt 13 
kap 2 § socialtjänstlagen, SoL av särskilda boendet Pantern i Karlskrona kommun. 
 
Länsstyrelsens beslut 2009-12-28 har tillställts äldrenämnden med begäran om 
svar på vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de påtalade 
bristerna. 
 
Äldrenämndens yttrande ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den  
30 juni 2010. 
 
De områden som berörs i skrivelsen till Socialstyrelsen är: 
 

 Kommunens mål och policy 
 Beskrivning av verksamheten 
 Bemanning och kompetens 
 Självbestämmande, trygghet, integritet och bemötande 
 Dokumentation i verkställighet 
 Jämställdhet 
 Beredskapsplan 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  överlämna yttrande över tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL av 
särskilda boendet Pantern i Karlskrona kommun till Socialstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
 __________________ 
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 § 50 

Förändringar inom Särskilt boende. 
 

Äldrenämnden beslutade under § 134 -2009 att ge äldreförvaltningen i uppdrag att 
återkomma till nämnden med förslag till reducering av bostäder i särskilt boende 
vid enheter med varaktigt vakanta bostäder. Nämndens beslut var en del i 
budgetbeslutet inför 2010 och föranlett av att nämnden inte beslutade enligt 
förvaltningens förslag att stänga det särskilda boendet Benabacken. 
 
Vid äldrenämndens arbetsutskott möte i februari 2010 redovisades den 
huvudsakliga inriktningen. Äldreförvaltningen redovisar nu sitt förslag, ett förslag 
som till sin grundläggande karaktär överensstämmer med den tidigare redovisade 
inriktningen. 
 
Förslaget innehåller inte enbart förändringar inom särskilt boende, utan 
förvaltningen har valt att även väga in andra uppdrag som finns kopplade till 
nämndens budgetbeslut. Dessa uppdrag är dels att flytta Oasen (växelvård för 
personer med demenssjukdom) från Ekliden till Gullberna, dels att ta fram ett 
underlag för fördjupad diskussion om växelvårdens utveckling. Därtill har 
förvaltningen även valt att väga in förutsättningarna för den omsorg som i dag 
meddelas vid de fyra s k tryggveplatserna (två vid Hammarbygården och två vid 
Östergården).  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  vid Östergården tillskapa en särskild enhet om sex platser för växelvård, 
 
att  stänga de enligt tabell ett i förvaltningens förslag redovisade särskilda 
växelvårdsplatser som finns utlokaliserade i särskilt boende, 
 
att  vid Östergården tillskapa en särskild enhet om fem platser plus ett anhörigrum 
för vård av brukare som befinner si i ett sent palliativt skede,  

 
  forts. 

 
 
 
 
 
 
 
  Dnr ÄN 2010.053.042 
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§ 50 (forts) 
Förändringar inom Särskilt boende. 

 
att stänga de fyra tryggveplatserna som finns vid Hammarbygården (två) och 
Östergården (två), 
 
att för särskilt boende avdela 12 bostäder vid Östergården innebärande att nio 
bostäder för särskilt boende stängs där, 
 
att för särskilt boende stänga sju bostäder vid Mogården, 
 
att två bostäder vid Hammarbygården övergår från  s k tryggveplatser till 
bostäder i särskilt boende,  
 
att samtliga ovanstående förändringar ska genomföras innan utgången av 
verksamhetsåret 2010, samt 
 
att verksamheten vid Oasen (Ekliden) flyttas till Östergården i tidsmässigt 
samband med ovanstående förändringar. 
 
1:e vice ordförande Kent Lewén (FP) föredrar äldrenämndens presidiets förslag 
till förändringar inom Särskilt boende. 
 
2:e vice ordförande Peter Johansson (S) yrkar bifall till presidiets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag och äldreförvaltningens 
förslag och finner att äldrenämnden beslutar enligt presidiets förslag. 
 Bilaga 2 

 
 Äldrenämnden har således beslutat 
 
 att vid Storören tillskapa en särskild enhet om sex platser för växelvård, 
 

att  stänga de enligt tabell 1 i förvaltningens förslag redovisa särskilda 
växelvårdsplatser som finns utlokaliserade i särskilt boende, 

 
att  av ovanstående växelvårdsplatser använda fyra stycken som särskilda 
bostäder (Mogården 2, Hjulhammar 1 och af Klint 1), 

  forts. 
 
 

 
 
 
  Dnr ÄN 2010.053.042 
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§ 50 (forts) 
Förändringar inom Särskilt boende. 
 
att  vid Storören tillskapa en särskild enhet om sex platser, för vård av brukare 
som befinner sig i ett sent palliativt skede, varvid denna verksamhet får 
ianspråktaga ett halvt våningsplan inrymmande vårdrum, anhörigrum, samtalsrum 
etc, 
 
att  stänga de fyra Tryggveplatserna som finns vid Hammarbygården (2) och 
Östergården (2), 
 
att  avveckla 21 bostäder vid Östergården, 
 
att  två bostäder vid Hammarbygården övergår från s k Tryggveplatser till 
bostäder i särskilt boende, 
 
att  vid Storören tillhandahålla 12 platser för flexibel framtida användning, 
 
att  samtliga ovanstående förändringar ska genomföras före utgången av 
verksamhetsåret 2010, samt 
 
att  verksamheten vid Oasen (Ekliden) flyttas till Storören i tidsmässigt samband 
med ovanstående förändringar. 
 
___________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diariet   ÄN 2010.053.042 

 
 
 



  26 maj 2010 19

 
 
 
 
§ 51 
Delårsbokslut och budgetuppföljning per april 2010. 
 
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 

  
Äldrenämndens ackumulerade utfall per april 2010 uppgår till  
+ 1,2 Mkr. (- 3,3 Mkr föregående års motsvarande period). 
 
Prognos för helår uppgår till – 1,6 Mkr.(f.g. -4,3 Mkr). 
   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 43 200 42 920 280
Verksamhetens kostnader -262 272 -263 204 932
Nettokostnad -219 073 -220 285 1 212
  

 
  Antal disponibla bostäder för april månad uppgår till 15 lägenheter. 
  Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i april uppgår 
  till sex. 
 
  Lägesrapport från varje verksamhetsområde lämnades av respektive chef. 
 

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att  godkänna upprättad delårsbokslut och budget- och verksamhetsuppföljning 
för april 2010. 

 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
 __________________ 
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  § 52 

Antal gynnande beslut till särskilt boende april 2010. 
 
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson- Sjögren, 
verksamhetschef informerar i ärendet. 
 
Antal gynnande beslut till särskilt boende april redovisas. 
 
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i april är 39 personer och en är 
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är två personer. 
 
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i april 27 kvinnor och 12 män. 
 
Avslag för april är noll (0). 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 

 
 



  26 maj 2010 21
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 § 53 
 Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
 

Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om  
TBC-smitta vid ett särskilt boende. 
 
En brukare har utvecklat sjukdom och en anställd är konstaterad smittad. 

 
 Informationens tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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§ 54 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2010. 
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2010-04-14. 
c) Ändring av detaljplanen för del av kvarteret Stuart på Trossö (Stuart 4).  

 d) Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18 m fl, Nättraby. 
 e) Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum. 
 f) Detaljplan för del av Hästkvarnen 7, Trossö. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

 
___________________ 
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§ 55 
MEDDELANDEN 

 
  Kommunfullmäktige 

 § 63 Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande 
investeringsmedel. 

 

  Protokoll/Minnesanteckningar 
  Kommunövergripande samverkansgrupp 2010-04-01. 
  Förtroendenämndens protokoll 2010-04-15. 

  
 
___________________ 
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§ 56 
Frågor/Information 
 
Krya på dig hälsning 
Äldrenämnden skickar en krya på dig hälsning till ledamot vid dennes 
sjukfrånvaro. 
 
Anhörigriksdagen 
Anita Löfström (S) informerar om Anhörigriksdagen i Varberg  
den 18 – 19 maj 2010. 

 
___________________  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 22 juni 2010. 
 
 

 § 57 Projekt Digital Nyckelhantering. 
 
 § 58 Information om pågående arbete med att införa möjlighet att välja mat. 

 
 § 59 Budgetuppföljning per maj 2010. 
 
 § 60 Motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och 

studerandehandledning inom omsorg och primärvård. 
 
 § 61 Beviljade ansökningar till särskilt boende maj 2010. 
 

§ 62  Delegeringsbeslut. 
 

§ 63  MEDDELANDEN. 
 
§ 64  Frågor/Information. 
 
§ 65   Sommarhälsning. 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 tisdagen den 22 juni 2010, kl 14.00 – 15.00 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)   
 ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunhild Arvö (FP) 
  Elin Håkansson (KD) 
  Eva-Lotta Altvall (S)    
  Siv Brorsson (S) 
  Nils Johansson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Erik Gisslén (M) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Anita Löfström (S) 
  Sören Svensson (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S)   
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 Tjänstemän utvecklingschef Eva Herbertson   
   ansvarig controller Peter Arkeklint 
   verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren 
   driftchef larm Niclas Brissmalm 
   leg dietist Madeleine Ahlgren 
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera  Siv Brorsson 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 57 - 65 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Siv Brorsson 
 
 
 
 
 
 



  22 juni 2010 3

 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 30 juni 2010,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr ÄN 2008.154.730 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 

 
 

 § 57 
Projekt Digital Nyckelhantering. 

 
Eva Herbertson, utvecklingschef och Niclas Brissmalm, driftchef larm föredrar 
ärendet. 
 
Äldreförvaltningen har tidigare under året redovisat en förstudie runt 
förutsättningarna att etablera en digitalt baserad metod för hantering av dörrlås  
(i fortsättningen digital låshantering) hos brukare inom hemtjänsten. 
 
Den kalkyl som upprättats, och som ligger till grund för förvaltningens 
framställan, pekar mot en återbetalningstid på mindre än fem år. Den indikerade 
återbetalningstiden skulle kunna uppfattas som lång och därmed utgöra en 
riskfaktor i kalkylens säkerhet. Återbetalningstiden ska dock ses i sammanhanget 
av en hög initial kostnad och en förväntad årlig driftkostnadsminskning inom 
hemtjänstverksamheten på ca 4 Mkr från och med andra året. Under första året, 
som är ett uppstarts- och installationsår, förväntas dock hemtjänstverksamhetens 
driftkostnader minska med 2 Mkr. 
 
Den i full drift förväntade minskningen av hemtjänstverksamhetens driftkostnader 
motsvarar i dagens organisation ca nio årsarbetare, vilket utslaget som ett 
genomsnitt per hemtjänstgrupp motsvarar ca 0,31 årsarbetare per grupp dagtid. I 
den approximationen har inte vägts in den effektivisering som kan uppnås 
nattetid. 
 
För att bedöma kalkylens finansiella styrka har en investeringskalkyl baserat på 
fem år och med en internränta om fyra procent upprättats. Med tillgängliga värden 
på utrustning m m indikerar en sådan kalkyl att projektet efter fem år redovisar en 
nettointäkt om knappt 500,0 kkr. Utslaget som en annuitet på kalkylens fem år är 
den årliga nettointäkten ca 80,0 kkr. 
 
  forts. 
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    Dnr ÄN 2008.154.730
  

 
 
 

 
 

 § 57 (forts). 
Projekt Digital Nyckelhantering. 

 

Den ekonomiska kalkylen grundar sig på nedanstående faktorer: 
 

 Initial kostnad år 1 2 599,0 kkr 
 Driftkostnad år 1 och framåt 2 884,0 kkr 
 Minskade driftkostnader år 1 - 2 000,0 kkr 
 Minskade driftkostnader år 2 och framåt - 4 000,0 kkr 

 

För år 1 uppstår redovisningsmässigt en nettokostnad på 3 483,0 kkr. Från och 
med år 2 utvisar kalkylen en årlig sänkt kostnad med 1 116,0 kkr. För att täcka det 
första årets nettokostnad behöver nämndens ekonomiska ram för det året utökas 
med motsvarande belopp. Därefter kan nämndens ram, som ”återbetalning” på 
första årets ramförstärkning minskas med 1 116,0 kkr under tre år, för att därefter 
återställas till den nivå som, allt annat oförändrat, gällde vid projektets start. Det 
innebär att nämnden de fyra första åren inte kan disponera den från detta projekt 
isolerade ekonomiska vinsten år 2, 3 och 4 för något annat ändamål. 
 

Peter Johansson (S) yrkar bifall till förslaget. 
 

Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förslaget. 
 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

att  hos kommunstyrelsen hemställa om en förstärkning av nämndens 
driftbudgetram för år 2011 med 3 483 kkr jämfört med den nu gällande 
treårsplaneringen,  
 

att  hos kommunstyrelsen hemställa om, som finansiering av ramtillskottet 2011, 
en minskning av nämndens driftbudgetram för åren 2012 och 2013 med  
1 116,0 kkr jämfört med den nu gällande treårsplaneringen, samt 
 

att  under förutsättning av kommunstyrelsens medgivande av förstärkning av 
nämndens driftbudgetram för år 2011 uppdra till äldreförvaltningen att genomföra 
upphandling av system för digital låshantering. 

 

Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

 ___________________ 
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Diariet   ÄN 2010.186.702 
 
 
 
 
 
 
 

§ 58 
Information om pågående arbete med att införa möjlighet att välja mat. 
 
Madeleine Ahlgren, leg dietist informerar i ärendet. 
 
Uppdraget är att redovisa förutsättningarna för införandet av möjligheten att välja 
mellan flera rätter vad avser det daliga huvudmålet som serveras vid särskilda 
boenden. Uppdraget gäller även två rätter till ordinärt boende d v s 
matdistributionen. 
 
I nuläget kan man som brukare varje dag välja dryck, extra sallad samt om man 
vill ha ris, pasta, potatis eller potatismos. På det viset kan man påverka maträtten 
till viss del. Utöver detta kan man välja t ex minus fisk och då få t ex kött istället. 
 
En skriftlig utvärdering ska göras före och i slutet av testperioden. Det ska vara 
olika formulär för brukarna, omsorgs- och kökspersonal. 
 
En sammanställning från jämförelsekommunerna Växjö, Kristianstad och 
Halmstad redovisas. 
 
Informationens tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 59 
Budgetuppföljning per maj 2010. 
 
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 

  
Äldrenämndens ackumulerade utfall per maj 2010 uppgår till  
+ 3,3 Mkr. (-4,4 Mkr föregående års motsvarande period). 
 
Prognos för helår uppgår till 0,0 Mkr.(f.g. –1,6 Mkr). 
   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 53 853 53 649 204
Verksamhetens kostnader -326 057 -329 156 3 099
Nettokostnad -272 204 -275 507 3 303

 
  Antal disponibla bostäder för maj månad uppgår till 15 lägenheter. 
  Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i maj uppgår 
  till sex. 
 

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att  godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för maj 2010. 
 

 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2008.007.730 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 

§ 60 
Motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och 
studerandehandledning inom omsorg och primärvård. 

 
Peter Johansson (S) och Angela Sandström (S) har inlämnat rubricerad motion. 
 
Äldreförvaltningen har i olika sammanhang pekat på vikten av att 
kompetensfrågor ges ett ökat fokus. En, bland flera viktiga, förutsättningar för en 
bra kvalitet i utbildningssituationen, är att det ges goda möjligheter till praktisk 
inhämtning av kunskap, och att detta kan ske i en miljö där formell kompetens 
och praktisk erfarenhet samverkar. Äldreförvaltningen har alltså ingen annan 
uppfattning än den som framförs i motionen vad avser utbildningsplatser och 
praktiksituationer med hög kvalitet. Äldreförvaltningen delar därtill, i allt 
väsentligt, den uppfattning som framförs i motionen avseende förhållandet att det 
inte enbart är tillräckligt med utbildningsinsatser utan att det även krävs ”….en 
miljö och en organisation som främjar utveckling och tillvaratagande av nya rön. 
Detta sker bäst genom ett engagerat deltagande hos personalen närmast 
vårdtagarna och inte genom direktiv uppifrån.”.  
 
Erfarenheterna från Kompetensstegen styrker detta, men det är också viktigt att 
slå fast att frågor som rör kompetens, behov av ny respektive utvecklad 
kompetens också är ett viktigt ansvar för ledningsfunktionerna att bevaka, 
utveckla och driva, d.v.s. det är en strategisk uppgift. 
 
Äldreförvaltningen är av den uppfattningen att den totala praktikverksamheten 
inom äldreomsorgen är av så stor volym att den inte låter sig samlas vid ett 
specifikt särskilt boende. Därtill kommer det förhållandet att äldreomsorgen i 
minst lika stor utsträckning som i dag kommer att utföras i brukarnas egna 
bostäder, d.v.s. hemtjänst.  
   forts. 
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   Dnr ÄN 2008.007.730 
 
 
 
 
 
 
 
§ 60 (forts). 
Motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och 
studerandehandledning inom omsorg och primärvård. 
 
 
Äldrenämnden vill därför inte bejaka tanken på en särskild utbildningsenhet. 
Däremot ska förutsättningarna för den arbetsplatsförlagda praktiken ständigt 
förbättras, kompetens och förmåga hos handledare utvecklas och sambandet 
mellan omsorg och hälso- och sjukvård alltid betonas. Vad avser praktik under 
sjuksköterskeutbildning finns i dag tankar mot att samordna praktikplatserna till 
några av de större boendeenheterna. Kravet på formell kompetens hos handledare 
är emellertid en styrande faktor i lokaliseringen av praktikplatserna. 
 
Äldreförvaltningen tolkar ut av motionen att förslagsställarna ser ett behov av att i 
såväl tydlighet som i både i kvantitet och i kvalitet öka kopplingen till bl.a. 
högskolesektorn. Äldreförvaltningen delar i så fall de bakomliggande 
bedömningarna i detta avseende. Behovet av bred kompetens även på akademisk 
nivå (motionens tredje att-sats) anser äldrenämnden vara identifierat i kommunens 
framtidsprogram i dess principiella betydelse. 
  
I det praktiska arbetet återfinns idag tydliga kopplingar till såväl Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH) som till Landstingets Kompetenscentrum. Det 
samarbetet har under det senaste året kraftfullt utvecklats, och där Landstingens 
Kompetenscentrum svarar för en tätare koppling till den akademiska institutionen. 
Ett ytterligare steg i kunskapsutvecklingen är kommunens medverkan i 
Landstinget Blekinge EBV-råd (Evidensbaserad vård) i vilket frågor som är 
kopplade till erfarenhetsbaserad vård diskuteras. Rent allmänt kan dessutom 
noteras en inom socialtjänsten i allmänhet ökad fokusering mot just erfarenhets-
baserad omsorg. 
 
Det är slutligen viktigt att kommunen ger tydliga signaler om vikten av ständig 
fortbildning och utveckling av kunskaper och att medarbetare, inom ramen för de 
behörighetskrav som ställs i olika situationer, stimuleras till egna akademiska 
studier, oavsett om det handlar om grundläggande sådana eller påbyggnad av 
tidigare förvärvad kunskapsnivå. 
   forts. 
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   Dnr ÄN 2008.007.730 
 
 
 
 
 
 
 
§ 60 (forts). 
Motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och 
studerandehandledning inom omsorg och primärvård. 
 
Sammantaget delar äldreförvaltningen den grundinställning till 
kompetensutveckling, behovet att tydligare koppling till akademiska institutioner 
och ytterligare utveckling av förutsättningar för kvalitativa praktikperioder som 
kommer till uttryck i motionen. Äldreförvaltningen har dock inte samma 
uppfattning vad avser tillvägagångssättet. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Votering begärdes. 
 
Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som biträder Kent 
Lewéns bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA. Den som biträder Peter 
Johanssons (S) bifall till motionen röstar NEJ. 
 
Antal avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 7 NEJ-röster. 
 
JA röstade Ann-Marie Branje, Bengt Lindström, Gunhild Arvö, Elin Håkansson, 
Nils Johansson, Erik Gisslén, Kent Lewén, Jan-Åke Nordin. 
 
NEJ röstade Eva-Lotta Altvall, Siv Brorsson, Kerstin Johansson, Anita Löfström, 
Sören Svensson, Lena Tvede-Jensen, Peter Johansson. 
 
   forts. 
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   Dnr ÄN 2008.007.730 
 
 
 
 
 
 
 
§ 60 (forts). 
Motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och 
studerandehandledning inom omsorg och primärvård. 
 
Äldrenämnden har således beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Eva-Lotta Altvall (S), Siv Brorsson (S), Kerstin Johansson (S), Anita Löfström 
(S), Sören Svensson (S), Lena Tvede-Jensen (S), Peter Johansson (S) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 
__________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.21.739 
 
 
 
 
 
 
 
  § 61 

Antal gynnande beslut till särskilt boende maj 2010. 
 

Antal gynnande beslut till särskilt boende maj redovisas. 
 
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i maj är 32 personer och noll (0) är 
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är noll (0) 
personer. 
 
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i maj 26 kvinnor och 6 män. 
 
Avslag för maj är noll (0). 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 62 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret maj 2010. 
b) Arbetsutskottets protokoll 2010-06-09. 
c) Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

 
___________________ 
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§ 63 
MEDDELANDEN 

 
  Kommunfullmäktige 
  § 72 Policy för arbetsinriktad rehabilitering. 
  § 73 Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2009. 
  § 75 FoU-avtal 2011-2014 mellan Landstinget och Blekinges kommuner. 
  § 76 Näringspolitiskt program 2010. 
 

___________________ 
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§ 64 
Frågor/Information 
 
Mobipen-projektet 
 
Peter Johansson (S) yrkar 
 
att  förvaltningen får i uppdrag att senast vid arbetsutskottets 
budgetarbetsöverläggningar i oktober 2010 redovisar det ekonomiska utfallet av 
Mobipen-projektet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt Peter Johanssons (S) yrkande. 

 
___________________  
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§ 65 
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. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 1 september 2010. 
 
 

 § 66 Information från Blekinge Kompetenscentrum. 
 
 § 67 Avvikelserapportering år 2009. 
 
 § 68 Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården våren 2010. 
 
 § 69 Kriterier till Kvalitetspriset 2010. 
 
 § 70 Budgetuppföljning per juli 2010. 
 
 § 71 Beviljade ansökningar till särskilt boende juni/juli 2010. 
 

§ 72  Delegeringsbeslut. 
 

§ 73  MEDDELANDEN. 
 
§ 74  Frågor/Information. 
 
 
 
___________________ 

 
 
 



  1 september 2010 2

 
Plats och tid Blekinge Kompetenscentrum, Carl von Linné 
 onsdagen den 1 september 2010, kl 14.00 – 16.40 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)   
 ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunhild Arvö (FP) 
  Veste Brynestam (C) 
  Eva-Lotta Altvall (S), kl 14.00-15.30 §§ 66-67 
  Karl-Erik Olsson (S)    
  Siv Brorsson (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Nils Johansson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Erik Gisslén (M) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Christer Göstasson (S), kl 15.30 – 16.30 §§ 68-74 
   
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Christer Göstasson (S), kl 14.00 – 15.30 §§ 66-67 
  Anita Löfström (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson   
   ansvarig controller Peter Arkeklint 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska A-B Mårtensson 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson 
   B Lundberg, Blekinge Kompetenscentrum kl 14.00-15.00 § 66 
   M Wenstig, Blekinge Kompetenscentrum kl 14.00-15.00 § 66 
   G Holst, Blekinge Tekniska Högskola kl 14.00-15.00 § 66 
   Å Åkesson, Landstinget Blekinge kl 14.00-15.00 § 66 
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
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Utses att justera  Alf Öien 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 66 - 74 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Alf Öien 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 9 september 2010,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr  

 
 
 
 

 
 
 

 § 66 
 Information från Blekinge Kompetenscentrum. 
 
 Birgitta Lundberg, chef för Blekinge Kompetenscentrum inleder informationen. 
 

Mats Wenstig, projektledare inom äldreområdet Blekinge Kompetenscentrum 
informerar om aktuella stöd för utveckling av äldreområdet 2010. 
 
Göran Holst, Blekinge Tekniska Högskola informerar om förarbetena angående 
de aktuella stöden för utveckling av äldreområdet 2010. 
 
Åke Åkesson, divisionschef Landstinget Blekinge informerar om den samlade 
hälso- och sjukvården och om ansökan ”De äldres bästa 2013”. 
 
Åsa Aidanpää, geriatriker på Landstinget Blekinge presenterades. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
 
 
 



  1 september 2010 5

 
Diariet   Dnr ÄN 2010.056.770 

 
 
 
 

 
 

 
 § 67 

Avvikelserapportering år 2009. 
 
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet. 
 
1:a kvartalet år 2009 
Av de 53 (67) avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 43, 81 % (53, 79 
%)för utebliven medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har rapporterats 
skadad eller lidit men av inträffade avvikelser i samband med 
läkemedelshanteringen. Av 33 (50) omvårdnad/incidenter är 23 (42) rapporterade 
från hemtjänsten och här var det brister i tillsyn och felaktigt, utebliven eller 
bristande personlig omvårdnad samt brister i informationsöverföringen som 
framförallt rapporterades.  

 
2:a kvartalet år 2009 
Av de 67(51) avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 56, 84 % (40 78 %) 
för utebliven medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har inte heller här 
rapporterats skadad eller lidit men av inträffade avvikelser i samband med 
läkemedelshanteringen. Av de 26 (31) omvårdnad/ incidenter är 16 (22) 
rapporterade från hemtjänsten och det var brister i informationsöverföringen och 
brister i tillsyn som framförallt var rapporterade.  

 
3:e kvartalet år 2009 
Av de 67 (86) avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 60, 90 % (68, 79 
%)för utebliven medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har rapporterats 
allvarligt skadad eller lidit men av inträffade avvikelser i samband med 
läkemedelshanteringen. Av 32 (49) omvårdnad/incidenter är 14 (41) rapporterade 
från hemtjänsten och här var det främst försenad eller utebliven hjälp och tillsyn 
samt brister i informationsöverföringen som rapporterades. 
 
    (forts). 
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 Dnr ÄN 2010.056.770
   
  

 
 
 
 
 

 § 67 (forts) 
Avvikelserapportering år 2009. 
  
4:e kvartalet år 2009 
Av de 53 (77) avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 42, 79 % (60, 78 %) 
för utebliven medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har inte heller här 
rapporterats allvarligt skadad eller lidit men av inträffade avvikelser i samband 
med läkemedelshanteringen. Av de 25 (25) omvårdnad/ incidenter är 24 (15) 
rapporterade från hemtjänsten och det var brister i omvårdnad och tillsyn som 
framförallt var rapporterade.  
 
Under 2009 rapporterades 17 höftfrakturer samt nio övriga frakturer i samband 
med fall. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
 ___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.241.704 

 
 
 
 
 
 

  
 § 68 

Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården våren 2010. 
 

Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, föredrar ärendet om 
kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen våren 2010. 
 
Ett dokument har upprättats om pågående kvalitetsarbete beträffande: 
 

 Antal diagnoser per vårdtagare 2003-2010 
 Antal och andel vårdtagare med demensdiagnos 2003-2010 
 Antal svårt störande och svårt aggressiva vårdtagare 2004-2010 
 Antal personer som står på bromsmedicin 2004-2010 
 Fördelning av läkemedel, stående ordination 
 Fördelning av läkemedel, vid behov 
 Ordination och daglig användning av vissa läkemedel 
 Antal av vårdtagare som dagligen använder vissa läkemedel 
 Fördelning av iordningställande av läkemedel mellan Apodos och 

kombinationen Apodos och dosett 
 Antal läkarsignerade listor angående läkemedelsansvar 
 Läkarsignerad lista angående läkemedelsansvar i förhållande till antalet 

vårdtagare med läkemedel 
 Antal boende med Apoteksombud och skriven instruktion 

 
Inom områdena inkontinens, nutrition, säkerhet, smärta och palliativ vård 
redovisas. 
 
En återrapportering ska ske till äldrenämnden den 23 november 2010 vad gäller 
de olika riktlinjer som inte följs. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
 __________________ 
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Diariet    Dnr ÄN 2010.145.029 

 
 
 
 
 
 
 

§ 69 
Kriterier till Kvalitetspriset 2010. 
 
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 
Nya kriterier till äldrenämndens kvalitetspris 
 

 Personalgruppens/medarbetarens arbetssätt bidrar på en konkret och för 
brukaren och dennes närstående märkbart sätt till att den upplevda kvalitén 
höjs. 

 
 Personalgruppen/medarbetaren låter genom aktiva handlingar 

Äldrenämndens mål på ett tydligt sätt påverka det dagliga för-
bättringsarbetet. 

 
 Personalgruppens/medarbetarens kunskap om den enskilde brukarens 

behov styr planering av det dagliga arbetet. 
 

 Personalgruppen/medarbetaren vågar ställa frågan till brukaren och vågar 
vänta på svaret om vad denne ”vill göra med sin dag”. 

 
 Personalgruppen/medarbetaren tänker kreativt och skapar på så sätt 

förutsättningar för att brukaren upplever en meningsfull dag. 
 

 Personalgruppens/medarbetarens arbetssätt bygger på tillämpad respekt 
och integritet för den enskilde brukaren. 

 
 Personalgruppens/medarbetarens arbetssätt skapar ökad trivsel för brukare 

och personal viket också leder till ett positivt arbetsklimat. 
 

  (forts). 
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  Dnr ÄN 2010.145.029 
 
 
 
 
 
 
 
§ 69 (forts) 
Kriterier till Kvalitetspriset 2010. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna de nya kriterierna till äldrenämndens kvalitetspris. 
 
Peter Johansson (S) yrkar om en inledande text till kriterierna, ”Äldrenämndens 
kvalitetspris syftar till att uppmärksamma, uppmuntra och prisa medarbetare och 
verksamheter som på ett sätt utöver det gängse och förväntade framgångsrikt 
arbetar med lokal kvalitetsutveckling”. 
 
Peter Johansson (S) yrkar även bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Peter Johanssons tilläggsyrkande samt till 
förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden bifaller Peter Johanssons tilläggsyrkande samt i övrigt i enlighet 
med förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
att  den inledande texten till äldrenämndens kriterier ska vara ”Äldrenämndens 
kvalitetspris syftar till att uppmärksamma, uppmuntra och prisa medarbetare och 
verksamheter som på ett sätt utöver det gängse och förväntade framgångsrikt 
arbetar med lokal kvalitetsutveckling”, samt 
 
att  i övrigt godkänna de nya kriterierna till äldrenämndens kvalitetspris. 

 
___________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Diariet   ÄN 2010.053.042 
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§ 70 
Budgetuppföljning per juli 2010. 
 
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 

  
Äldrenämndens ackumulerade utfall per juli 2010 uppgår till  
+ 4,5 Mkr. (-3,5 Mkr föregående års motsvarande period). 
 
Prognos för helår uppgår till 0,0 Mkr.(f.g. 0,0 Mkr). 
   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 75 398 75 109 289
Verksamhetens kostnader -452 687 -456 907 4 220
Nettokostnad -377 289 -381 798 4 509

 
  Antal disponibla bostäder för juli månad uppgår till 13 lägenheter. 
  Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i juli uppgår 
  till åtta. 
 

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att  godkänna upprättad budgetuppföljning för juli 2010. 
 

 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.21.739 

 
 
 
 
 
 
 
  § 71 
  Antal gynnande beslut till särskilt boende juni/juli 2010. 
 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret informerar i ärendet. 

 
  Juni 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juni 32 personer och fem är 

sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är noll (0) 
personer. 

 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juni 26 kvinnor och sex män. 
 
  Avslag för juni är fyra personer. 
 
  Juli 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juli 35 personer och två är 

sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är noll (0) 
personer. 

 
  Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juli 25 kvinnor och 10 män. 
 
  Avslag för juli är två personer. 

 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  ___________________ 
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§ 72 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret juni/juli 2010. 
b) Arbetsutskottets protokoll 2010-08-18. 
c) Detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik. 
d) Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården. 
e) Detaljplan för kv Kölen m fl (Hästö Marina). 
f) Socialstyrelsens beslut 2010-06-21. Tillsyn av personalens kompetens i 

särskilda boendeformer för äldre i Karlskrona kommun. Dnr 5100/2010. 
g) Socialstyrelsens beslut 2010-07-09. Tillsyn enligt 13 kap 1 § SoL (2001:453) 

efter anmälan om brister inom hemtjänsten Karlskrona kommun. Dnr 
17807/2010. 

h) Socialstyrelsens beslut 2010-07-21. Återredovisning avseende tillsyn av 
särskilda boendet Pantern i Karlskrona kommun. Dnr 20512/2010. 

i) Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl. 
j) Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken, Karlskrona 

kommun, Blekinge län. 
k) Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr 2486-10, 2010-07-27. 
l) Anhållan om utredning av kostnadsfri spisvakt, 2010-08-03. 
 
Veste Brynestam (C) anmäler jäv och lämnar mötet under § 72. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

 
___________________ 
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§ 73 
MEDDELANDEN 

 
  Kommunfullmäktige 
 § 97 Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa or
  

 § 98 Årsredovisning år 2009 för Karlskrona kommun. 
 § 100 Komplettering av ärendet avseende Uppföljning per den 28 februari 2010; 

ytterligare sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar. 
 § 101 Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013. 

 
 Regeringen 
 Socialdepartementet, regeringsbeslut 2010-06-10, I:1 avseende ändring av beslut 

om bidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder 
sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

 
 Socialstyrelsen 
 Meddelandeblad juni 2010. 
 Information om statsbidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller 

erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, 2010-07-05. 

 
 Sveriges Kommuner och Landsting 
 Jämställda politiska beslut 2010-06-14. 
 Cirkulär 10:45. Geodatasamverkan – Nya samarbetsformer för utbyte av 

geografisk information mellan offentliga myndigheter. 
 Jämställdhet som kvalitetskrav i upphandling/avtal enligt LOU/LOV, 2010-06-29. 
 
 Protokoll/Minnesanteckningar 
 Förtroendenämndens protokoll 2010-06-10. 
 

___________________ 
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§ 74 
Frågor/Information 
 
Östergården 
Alf Stålborg (SD) vill ha information om läget på Östergården. 
 
Per Jonsson, förvaltningschef informerar om dagsläget tillsammans med Boris 
Svensson, bitr verksamhetschef Särskilt boende och Eva Herbertson, 
utvecklingschef. 

 
___________________  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 september 2010. 
 
 

 § 75 Information om gemensam samverkansnämnd. 
 
 § 76 Sammanträdesplan för äldrenämnden 2011. 
 
 § 77 Förslag om ändrad ansökningstid till äldrenämndens föreningsbidrag. 
 
 § 78 Ansökan 2010 års stimulansbidrag. 
 
 § 79 Rapport – Intern kontroll. 
 
 § 80 Tertialbokslut och verksamhetsuppföljning per augusti 2010. 
 
 § 81 Information från förvaltningschefen. 
 

§ 82  Delegeringsbeslut. 
 

§ 83  MEDDELANDEN. 
 
§ 84  Frågor/Information. 
 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 29 september 2010, kl 14.05 – 16.30 
 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)   
 ledamöter Kent Lewén (FP), kl 14.05-15.50 §§ 75-80 
  Peter Johansson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunhild Arvö (FP), kl 14.05-15.50 §§ 75-80 
  Veste Brynestam (C) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Karl-Erik Olsson (S), kl 14.05-15.50 §§ 75-80 
  Siv Brorsson (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Nils Johansson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Erik Gisslén (M) 
  Marianne Nordin (M), kl 15.50-16.30 §§ 81-84 
  Gunnar Sandwall (M), kl 15.50-16.30 §§ 81-84 
  Christer Göstasson (S) 
  Anita Löfström (S), kl 15.50-16.30 §§ 81-84  
  
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (M), kl 14.05-15.50 §§ 75-80 
  Gunnar Sandwall (M), kl 14.05-15.50 §§ 75-80 
  Kenneth Matsson (FP), kl 14.05-15.50 §§ 75-80 
  Anita Löfström (S), kl 14.05-15.50 §§ 75-80 
  Sören Svensson (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson   
   ansvarig controller Peter Arkeklint 
   verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren 
   verksamhetschef Carina Thörnqvist 
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog 
   chef hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson 
   verksamhetschef Susanne Nordin 
   personalspecialist Anna Bergström 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
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Utses att justera  Angela Sandström 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 75 - 84 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Angela Sandström 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 8 oktober 2010,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.295.106 
 
 
 
 
 
 
 
 § 75 
 Information om gemensam samverkansnämnd. 
 
 Per Jonsson, förvaltningschef informerar i ärendet. 
 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti, § 120, i en avsiktsförklaring att 
inrätta en gemensam hjälmedelsnämnd fr o m 2011-01-01 där samtliga 
primärkommuner och landstinget i Blekinge ingår. Samtidigt gavs ett uppdrag till 
landstingsdirektören och kommuncheferna/kommundirektörerna att i samverkan 
utarbeta förslag på reglemente och avtal gällande den gemensamma 
hjälpmedelsnämnden för fastställande av respektive huvudman senast under 
oktober månad 2010. 
 
Ett förslag till reglemente och samverkansavtal har tagits fram. 
 
Nämnden kommer bl a att ansvara för 
 

 Upphandling 
 Distribution och underhåll avseende hjälpmedel för funktionshindrade 

enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Undantagna från nämndens ansvarsområde är syn-, hörsel- och ortopedtekniska 
hjälpmedel. 
 
Den gemensamma nämnden ges ett neutralt namn, Samverkansnämnden i 
Blekinge. Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Landstinget 
Blekinge utser två ledamöter och två ersättare. Kommunerna utser vardera en 
ledamot och en ersättare. Sammansättningen i nämnden ska så långt som möjligt 
avspegla det samlade valresultatet i länet. Ordförande och vice ordförande väljs 
av Landstinget. Ordförande nomineras bland landstingets ledamöter och vice 
ordförande bland kommunernas ledamöter. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2007.357.006 

 
 
 
 

 
 
 

 § 76 
Sammanträdesplan för äldrenämnden 2011. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för äldrenämnden 
2011. Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång och 
sammanträdestider för arbetsutskottet och kommunala pensionärsrådets 
arbetsutskott. 
 
Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta 

 
att  godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

 __________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.234. 753 
 
 
 

 
 
 

 
 § 77 
 Förslag om ändrad ansökningstid till äldrenämndens föreningsbidrag. 
 

Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 
Pensionärsföreningar samt andra föreningar som bedriver särskilt riktad 
äldreverksamhet har möjlighet att ansöka om bidrag från äldrenämnden. 
 
Ansökningstiden avseende äldrenämndens föreningsbidrag skiljer sig från de 
övriga nämndernas bidrag och orsakar osäkerhet om vilka tider som gäller. 
 
För äldrenämndens bidrag är ansökningstiden för lokalbidrag i september inför 
det kommande året. Anmälda kostnader bygger på förhandsbedömning då 
eventuell hyreshöjning inte fastställs förrän vid årsskiftet. Efter beslut i december 
sker utbetalning i slutet av januari. 
 
Ansökningstiden för aktivitetsbidrag är i maj och avser pågående år. 
Handläggningen grundar sig på årets verksamhetsplan. Beslut samt utbetalning 
sker i juni. Efter årets slut ska föreningen lämna in verksamhetsberättelse och 
bokslutsdokument vilket innebär att det finns möjlighet att avkräva återbetalning 
om lokalkostnaderna och/eller aktiviteterna inte har motsvarar 
verksamhetsplanen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  ansökningstiden för äldrenämndens bidrag till lokalkostnader och 
aktivitetsbidrag ändras så att ansökan lämnas in senast den 31 mars årligen och 
avser verksamhet året innan. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.187.776  

 
 
 
 
 
 

  
 § 78 

Ansökan 2010 års stimulansbidrag. 
 
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 
Äldreförvaltningen har, i enlighet med gällande regelverk, ansökt om 
stimulansmedel för år 2010. 
 
Enligt regelverket för ansökan kan Karlskrona kommun ansöka om 3 563 tkr för 
år 2010. Äldreförvaltningen har ansökt om hela beloppet. 
 
Med beaktande av resterande medel från år 2009 disponeras för år 2010 
nedanstående stimulansmedel (hänsyn ej taget till förbrukning under år 2010). 
Rehabprojektet tillförs medel i denna ansökan, övriga projekt avser från 2009 
överförda medel. 
 
Rehab 9 447 
Demens 2 832 
Soc innehållet 1 384 
Förebygg hembes  222 
 
Totalt 13 885 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna av äldreförvaltningen upprättad ansökan om stimulansbidrag 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

 __________________ 
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Diariet    Dnr 2009.354.040 

 
 
 
 
 
 
 

§ 79 
Rapport – Intern kontroll. 
 
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 
 
Äldrenämnden beslutade 2009-10-28, § 112, om att en löpande rapportering av 
internkontrollplan ska lämnas vid varje tertialbokslut. 
 
Redovisning sker av 
 

 Äldreförvaltningens granskningsrapport avseende utförda kontroller per 
2010-08-31. 

 Äldreförvaltningens åtgärdsplan med anledning av utförd 
internkontrollplan 1/1 – 31/8 2010. 

 
Informationens tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   ÄN 2010.053.042 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
§ 80 
Tertialbokslut och verksamhetsuppföljning per augusti 2010. 
 
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 

  
Äldrenämndens ackumulerade utfall per augusti 2010 uppgår till  
+7,6 Mkr. (-3,5 Mkr föregående års motsvarande period). 
 
Prognos för helår uppgår till +4,0 Mkr.(f.g. 0,0 Mkr). 
   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 86 238 85 839 399
Verksamhetens kostnader -513 973 -521 159 7 186
Nettokostnad -427 736 -435 320 7 585

 
  Antal disponibla bostäder för augusti månad uppgår till 16 lägenheter. 
  Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i augusti uppgår 
  till 11. 
 
  Carina Thörnqvist, verksamhetschef informerar om verksamhetsområdet Dagliga 

aktiviteter. 
 
  Maria Appelskog, bitr verksamhetschef informerar om verksamhetsområdet 

Hemtjänst. 
 
  Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef informerar om verksamhetsområdet 

Särskilt boende. 
 
  Boris Svensson, chef hälso- och sjukvårdsorganisationen informerar om sitt 

område. 
 
  Eva Herbertson, utvecklingschef informerar bl a om IT-budgeten, förändringarna i 

Procapita, nytt intranät, olika projekt som är på gång, Kvalitetsbarometern. 
 
   (forts). 
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   ÄN 2010.053.042 
    
 
 
 
 
 
 

§ 80 (forts). 
Tertialbokslut och verksamhetsuppföljning per augusti 2010. 

 
  Susanne Nordin, verksamhetschef informerar om verksamhetsområdet Resurs- 

och Kompetens. 
 
  Anna Bergström, personalspecialist informerar om nyckeltalen för personalen. 
   

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att  godkänna upprättat tertialbokslut och verksamhetsuppföljning per  
augusti 2010. 

 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
 __________________ 
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Diariet  Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
  § 81 
  Information från förvaltningschefen. 
 
  Per Jonsson, förvaltningschef informerar och visar statistik på hur omfattningen är 

vad gäller låsta dörrar vid kommunens särskilda boenden. 
 
  Informationen tas till dagens protokoll. 
 
  _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  29 september 2010 12

 
 

 
 
 
 

 
 
 
§ 82 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret augusti 2010. 
b) Arbetsutskottets protokoll 2010-09-15. 
c) Beslut från Socialstyrelsen i individärende inrapporterat enligt 16 kap 6 f § 

SoL. Diarienummer 9.5.1-8685/2010. 
d) Beslut från Socialstyrelsen i individärende inrapporterat enligt 16 kap 6 f § 

SoL. Diarienummer 9.5.1-8686/2010. 
e) Beslut från Socialstyrelsen i individärende inrapporterat enligt 16 kap 6 f § 

SoL. Diarienummer 9.5.1-8687/2010. 
f) Rapport – utveckling inom Eget val i hemtjänsten, juni 2010.  
 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

 
___________________ 
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§ 83 
MEDDELANDEN 

 
  Kommunfullmäktige 
  § 114 Delårsrapport per den 30 april 2010. 

 § 115 Gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser i Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet. 

 § 117 Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post, sociala medier och 
Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet. 

 
 
 Protokoll/Minnesanteckningar 
 Protokoll med äldreförvaltningens samverkansgrupp 2010-08-16. 
 

___________________ 
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§ 84 
Frågor/Information 
 
Tidningsartikel i Blekinge Läns tidning 29 september 2010 angående läkarmiss. 
Veste Brynestam (C) har frågor angående rubricerad artikel. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson kommer att ge ett svar på äldrenämnden den 27 
oktober 2010. 

 
___________________  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 oktober 2010. 
 
 

 § 85 Medborgarundersökning. 
 
 § 86 Verksamhetsuppföljning per september 2010. 
 
 § 87 Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre”. 
 

§ 88  Delegeringsbeslut. 
 

§ 89  MEDDELANDEN. 
 
§ 90  Frågor/Information. 

 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 27 oktober 2010, kl 14.00 – 15.00 
 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)   
 ledamöter Kent Lewén (FP), kl 14.00–14:30 § 85 
  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) 
  Angela Sandström (S) 
  Nils Johansson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Kenneth Matsson (FP), kl 14.30-15.00 §§ 86-90  
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Kenneth Matsson (FP), kl 14.00-14.30 § 85 
  Anita Löfström (S) 
  Sören Svensson (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson   
   ansvarig controller Peter Arkeklint 
   verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren 
   verksamhetschef Carina Thörnqvist 
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog 
   chef hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson 
   verksamhetschef Susanne Nordin 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberg, kl 14.00-14.30 § 85 
 
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera  Nils Johansson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 85 - 90 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Nils Johansson 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 1 november 2010,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Kommunstyrelsen  Dnr ÄN 2010.284.106 
Diariet 
 
 
 
 
 
 
 
 § 85 
 Medborgarundersökning 2010. 
 
 Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker föredrar ärendet. 
 

Karlskrona kommun har under år 2006, 2008 samt 2010 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 faktisk erfarenhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har sänt medborgarundersökningens resultat på 
remiss till samtliga nämnder med uppdraget ”att analysera resultatet utifrån 
respektive ansvarsområden samt redogöra för vilka åtgärder som ska vidtas med 
anledning av detta”. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  rapportera till kommunstyrelsen att resultatet av Medborgarundersökningen 
2010 inte föranleder äldrenämnden vidta några särskilda verksamhetsinriktade 
åtgärder, 
 
  (forts.) 
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  Dnr ÄN 2010.284.106 
 
 
 
 
 
 

 
 § 85 (forts). 
 Medborgarundersökning 2010. 

 
att  meddela kommunstyrelsen ståndpunkten att analys och åtgärder med 
anledning av de generellt låga betygen, som resultatet av 
Medborgarundersökningen 2010 visar för Karlskrona kommun, bör samordnas för 
kommunen som helhet på kommunledningsnivå, samt 
 
att  informera kommunstyrelsen om aktuella undersökningar och åtgärder inom 
äldrenämndens verksamhetsområde. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   ÄN 2010.053.042 

 
 
 
 
 
 
 
§ 86 
Verksamhetsuppföljning per september 2010. 
 
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 

  
Äldrenämndens ackumulerade utfall per september 2010 uppgår till  
+ 6,3 Mkr. (-1,9 Mkr föregående års motsvarande period). 
 
Prognos för 2010 uppgår till +4,0 Mkr.(f.g. 0,0 Mkr). 
   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 95 867 96 569 -702
Verksamhetens kostnader -579 130 -586 163 7 034
Nettokostnad -483 263 -489 595 6 332

 
  Antal disponibla bostäder för september månad uppgår till 18 lägenheter. 
  Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i september uppgår 
  till sex. 
   

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att  godkänna upprättad verksamhetsuppföljning per september 2010. 
 

 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.185.709 
 
 
 
 
 
 
 
  § 87 
  Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre”. 
   
  Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 

Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre” samt avsiktsförklaring 
angående regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling i Blekinge inom 
äldreområdet. 

 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialdepartementet har utlyst 
projektmedel till bland annat försöksverksamhet kring de ”mest sjuka äldre”. 

 
I avsaknad av läns-/regionsförbund avseende den sociala sektorn 
kommunicerades nedan beskrivna ”SKL-satsningar” via Blekinge 
kompetenscentrum. 

 
I ”Program för en god äldreomsorg – överenskommelse mellan staten och 
SKL”, 2009-12-10, tydliggjordes bland annat behovet av att stärka de regionala 
strukturerna till stöd för kunskapsutvecklingen inom äldreområdet. Detta 
resulterade i en avsiktsförklaring avseende Blekinge, där undertecknarna 
representerade både länets kommuner och landstinget. Denna avsiktsförklaring 
uppfyllde angivna kriterier och bidrag med 600 000 kronor per år har beviljats 
för att stärka de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling inom 
äldreområdet i tre steg under själva utvecklingsarbetet. Dessa medel finansierar 
en projektanställning som processledare under en treårsperiod. Ovan nämnda 
avsiktsförklaring ligger till grund för många av de kommande satsningarna 
inom äldreområdet enligt följande: 

 
1. Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre”. SKL:s satsning på 

denna försöksverksamhet är den mest omfattande. För Blekinges del 
innebär denna försöksverksamhet att så kallade äldrelotsar införs. Syftet 
med dessa är att de ska vara koordinatorer för ”de mest sjuka äldre” i 
länet, eftersom deras ofta komplexa situation innebär många kontakter 
inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens områden. 

   (forts.) 
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   ÄN 2010.185.709 
 
 
 
 
 
 
 
  § 87 (forts). 
  Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre”. 
 

2. Ökat engagemang i kvalitetsregister. För Blekinges del innebär detta att 
en ökat registrering i kvalitetsregistren Senior alert och Palliativa registret 
genererar prestationsersättning till respektive huvudman i förhållande till 
antalet registrerade personer i de olika verksamheterna. 

 
3. Stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. I denna del 

erhåller Blekinge 2 000 000 kronor per år under tre år för anställning av 
tre länsgemensamma utvecklingsledare. Dessa kommer att ha till uppgift 
att stimulera till ökad registrering i kvalitetsregistren, ge stöd i 
äldrelotsarnas arbete samt att driva utvecklings- och förbättringsarbetet 
inom området ”de mest sjuka äldre”. 

 
Samtliga ovan nämnda dokument antogs av LSVO, 2010-05-07. Dessutom kan 
nämnas att de länsgemensamma satsningarna på ovan nämnda projekt kring 
äldre i Blekinge möjliggörs bland annat av det FoU-avtal som sedan 2007 finns 
mellan länets kommuner och Landstinget Blekinge och som för närvarande 
gäller till och med år 2014. 

 
Den 23 juni 2010 beslöt Sveriges Kommuner och Landsting att bevilja 
Landstinget Blekinge och länets samtliga kommuner 8 133 000 kronor för år 
2010 till försöksverksamheten kring ”de mest sjuka äldre” och, under 
förutsättning av riksdagens beslut, att projektet kommit igång och lägesrapport 
inlämnats, och med motsvarande summa även för åren 2011 och 2012. För 
utbetalning av dessa medel krävs dock att beslut i nämnd/motsvarande 
inkommit till SKL. 
  (forts). 
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   ÄN 2010.185.709 
 
 
 
 
 
 
 

  § 87 (forts). 
  Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre”. 

 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

att  godkänna föreslagen försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre” samt 
avsiktsförklaring angående regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling i 
Blekinge inom äldreområdet. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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§ 88 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret september 2010. 
b) Arbetsutskottets protokoll 2010-10-13--14. 
c) Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna Park. 
d) Yttrande över detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

 
___________________ 
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§ 89 
MEDDELANDEN 

 
  Kommunstyrelsens AU 
  § 147 Införande av kostdatasystem i äldreomsorgens kök. 
 
  Kommunfullmäktige 

 § 137 Svar på motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och 
studerandehandledning inom omsorg och primärvård. 

 
 Handikappnämnden 
 § 37 Överföring av HSL-resurs från äldrenämnden till handikappnämnden. 
 
 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 
 Cirkulär 10:63 Budgetpropositionen för år 2011. 

 
 Protokoll/Minnesanteckningar 
 Förtroendenämndens protokoll 2010-09-09. 
 

___________________ 
 
 



  27 oktober 2010 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 90 
Frågor/Information 
 
Tidningsartikel i Blekinge Läns tidning 29 september 2010 angående läkarmiss. 
 
Veste Brynestam (C) får svar av medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Ann-Britt Mårtensson angående rubricerad artikel. 
 
Veste Brynestam tackar för svaret. 
 
 
Ärende på äldrenämndens arbetsutskott den 14 oktober 2010. 

 
Alf Stålborg (SD) tackar för att äldrenämndens arbetsutskott startar ett 
tidsbegränsat projekt angående terapihundar. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 23 november 2010. 
 
 

 § 91 Framtidsprogrammet. 
 
 § 92 Information – Ett värdigt liv i äldreomsorgen. 
 
 § 93 Verksamhetstillsyn av personalens kompetens i särskilda boendeformer för äldre. 
 
 § 94 Tack. 
 
 § 95 Önskemål, synpunkter – Utbildning av ny nämnd och KPR. 
 
 § 96 Översyn av riktlinjer för kontaktpersonal. 
 
 § 97 Verksamhetsuppföljning per oktober 2010. 
 

§ 98  Delegeringsbeslut. 
 

§ 99  MEDDELANDEN. 
 
§ 100  Frågor/Information. 

 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00 – 16.55 
 
 
Beslutande ordförande Kent Lewén FP)   
 Ledamöter Peter Johansson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunhild Arvö (FP), kl 14.00 – 15.30 § 91 
  Veste Brynestam (C) 
  Elin Håkansson (KD) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Siv Brorsson (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Camilla Persson (V) 
  Nils Johansson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Erik Gisslén (M) 
  Marianne Nordin (M), kl 15.30-16.55 §§ 92-100 
  Kerstin Johansson (S)  
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (M), kl 14.00 – 15.30 § 91 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Kenneth Matsson (FP), kl 14.00-15.30 § 91 
  Anita Löfström (S), kl 14.00-15.30 § 91 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson   
   ansvarig controller Peter Arkeklint 
   verksamhetschef Carina Thörnqvist 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   socialt ansvarig samordnare Annika Tronje 
   projektledare Leif Lönnqvist 
    
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera  Peter Johansson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 91 - 100 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Kent Lewén 

 
Justerare  ___________________ 

 Peter Johansson 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 25 november 2010,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr ÄN 2006.311.739 
 
 
 
 
 
 
 
 § 91 
 Framtidsprogrammet. 
 

Eva Herbertson, utvecklingschef och Leif Lönnqvist, projektledare informerar om 
Framtidsprogrammets olika delar som bland annat består av: 
 

 Den individuella äldreomsorgen 
 Kvalitén 
 Myndighetsutövning 
 Demografin 
 Geriatrik och demensvård 
 Äldre och läkemedel 
 Kost och Nutrition 
 Etnisk mångfald 
 Dagliga aktiviteter 
 Hemtjänst 
 Särskilt boende 
 Uppsökande och förebyggande verksamhet 
 Personalresurser 
 Anhöriga och närstående 
 Pensionärsorganisationer och andra samarbetspartners 
 Flera olika utförare 
 Teknik och IT 
 Samhällsplanering 

 
Informationens tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
 § 92 
 Information – Ett värdigt liv i äldreomsorgen. 
 

Eva Herbertson, utvecklingschef och Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare  
informerar om regeringens proposition 2009/10:116, Värdigt liv i äldreomsorgen. 
 
Det huvudsakliga innehållet i propositionen är den Nationella värdegrunden för 
äldreomsorgen och lagen träder i kraft den 1 januari 2011. 
 
Annika Tronje informerade om vad ett ”värdigt liv” och att ”känna 
välbefinnande” kan innebära. 

 
 Informationens tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.047.730 
Ewa Carlsson-Sjögren 
 
 
 
 
 
 
 § 93 

Verksamhetstillsyn av personalens kompetens i särskilda boendeformer  
för äldre. 

 
Vid Socialstyrelsens tillsyn av kompetens i vården konstaterades att all personal 
inte har formell utbildning inom vård och omsorg samt att plan för 
kompetensutveckling saknas. Det åligger nämnden att vidta kompetenshöjande 
åtgärder enligt 4 kap 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
Ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM och LSS. 

 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  återremittera ärendet för vidare handläggning. 
 
 __________________ 
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Diariet   ÄN 2010.145.029 
 
 
 
 
 
 
 
 § 94 
 Tack. 
 

Förvaltningschef Per Jonsson tackar utvecklingschef Eva Herbertson för det 
arbete som hon tillsammans med stort antal medarbetare inom äldreförvaltningen 
och verksamhetsgrenar har utfört under äldrenämndens kvalitetsdagar 26-28 
oktober 2010. 
 
Per Jonsson överlämnar en blomsterbukett.  
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.348.027 
 
 
 
 
 
 
 
 § 95 
 Önskemål, synpunkter – Utbildning av ny nämnd och KPR. 
 

1:e vice ordförande Kent Lewén och nämndsekreterare Marie-Louise Bescher 
informerar om de förslag till utbildning av nya Äldrenämnden och Kommunala 
Pensionärsrådet läggs upp under mandatperioden 2011-2014. 
 
Förslaget innehåller: 

 
 Tidplan för utbildning av den nya Äldrenämnden och Kommunala 

Pensionärsrådet. 
 

 Studiebesök i verksamheten som arrangeras på uppdrag av 
ledamot/ersättare i samarbete med nämndsekreteraren. 

 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till förslaget. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna upprättat förslag till plan för utbildning och studiebesök för nya 
Äldrenämnden och Kommunala Pensionärsrådet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 210.265.730 
 
 
 
 
 
 
 
 § 96 
 Översyn av riktlinjer för kontaktpersonal. 
 
 Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare föredrar ärendet. 
 

Inom arbetet med äldrenämndens ledningssystem enligt SOSFS 2006:11 pågår en 
översyn av nämndens riktlinjer. 

 
I ett antal styrande dokument innehåller dokumenten både en riktlinje och rutiner 
för utförandet. 
 
I den nu pågående översynen kommer inriktningen vara att särskilja på riktlinje 
som beslutas av äldrenämnden och rutin/uppdragsinstruktion som beslutas av 
verksamhetsansvariga eller annan utsedd person.    
 
I översynen har uppmärksammats att riktlinje för kontaktpersonal som är beslutad 
av äldrenämnden saknas. 
 
Översyn av rutiner för kontaktpersonalens uppdrag och information till den 
enskilde brukaren och personalen kommer därefter att revideras och fastställas av 
ansvarig för rutinen.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna föreslagna riktlinjer för kontaktpersonal.  

 
 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet   ÄN 2010.053.042 

 
 
 
 
 
 
 
§ 97 
Verksamhetsuppföljning per oktober 2010. 
 
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 

  
Äldrenämndens ackumulerade utfall per oktober 2010 uppgår till  
+7,4 Mkr. (-1,1 Mkr föregående års motsvarande period). 
 
Prognos för 2010 uppgår till +4,0 Mkr.(f.g. 0,0 Mkr). 
 

  Antal disponibla bostäder för oktober månad uppgår till 19 lägenheter. 
  Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i oktober uppgår 
  till sju. 

   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 106 526 107 299 -772
Verksamhetens kostnader -650 005 -658 163 8 159
Nettokostnad -543 478 - 550 865 7 386

   
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
 att  godkänna upprättad verksamhetsuppföljning per oktober 2010. 

 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
 __________________ 
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§ 98 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober 2010. 
b) Arbetsutskottets protokoll 2010-11-10. 
c) Ändring av detaljplan för Fäjö 1:12 m fl, Fäjö. 
d) Översiktsplan 2030. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

 
___________________ 
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§ 99 
MEDDELANDEN 

 
  Kommunstyrelsens AU 
  § 169 Budget 2011 och plan 2012-2013. 
 
  Kommunstyrelsen 

 § 227 Införandet av två rätter till middag på särskilt boende och hemtjänst i köken 
inom Äldreförvaltningens verksamhetsområde. 

 § 228 Oförändrad prissättning – försäljning av måltider inom Kostenhetens 
verksamhetsområde från och med den 1 januari 2011. 

 § 233 Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona kommun. 
 
  Kommunfullmäktige 

 § 145 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den  
 1 september 2010. 
 § 146 Miljöbokslut för år 2009. 
 § 149 Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet. 

 § 171 Val av kommunalråd. 
 
 Protokoll/Minnesanteckningar 
 Förtroendenämndens protokoll 2010-10-14. 
 

___________________ 
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§ 100 
Frågor/Information 
 
Kontaktman/Anhörigvård 
 
Alf Öien (S) vill ha besked om vilken utbildning som kontaktman/anhörigvård 
genomgår och hur ofta obligatoriska möten äger rum. 
 
Äldreförvaltningen återkommer med svar i frågan. 
 
 
Låsta dörrar, Tvegölja, Ljungskär och Hammarbygården 
 
Veste Brynestam (C) undrar vad Socialstyrelsens oanmälda platsbesök gav  
för resultat. 
 
Per Jonsson, förvaltningschef svarar att några uppgifter har i dagsläget inte nått 
förvaltningen. Äldrenämnden kommer att få en redovisning när uppgifterna 
inkommit. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 22 december 2010. 
 
 

 § 101 Program för detaljplan för Pottholmen 1. 
 
 § 102 Uppföljning av avtal och kvalitet inom valfrihetssystemet Eget val i hemtjänsten. 
 
 § 103 Redovisning av nattfastemätning – Särskilt boende. 
 
 § 104 Återrapportering – Riktlinjer som inte följs. 
 
 § 105 Rapport – Avvikelser och fall 1:a halvåret 2010. 
 
 § 106 Riktlinjer – Synpunkter, klagomålshantering. 
 
 § 107 Fastställande av avgifter 2011. 
 
 § 108 Verksamhetsuppföljning per november 2010. 
 

§ 109  Delegeringsbeslut. 
 

§ 110  MEDDELANDEN. 
 
§ 111  Frågor/Information. 
 
§ 112  Tack och avslutning. 

 
___________________ 
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Plats och tid Samlingssalen, Ekliden 
 onsdagen den 22 december 2010, kl 14.00 – 16.05 
 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)    
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Gunhild Arvö (FP) 
  Veste Brynestam (C) 
  Elin Håkansson (KD) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Siv Brorsson (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Nils Johansson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Erik Gisslén (M) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Christer Göstasson (S)  
 
Övriga närvarande ersättare Marianne Nordin (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Sören Svensson (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
   Alf Stålborg (SD) 
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson   
   ansvarig controller Peter Arkeklint 
   verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska A-B Mårtensson 
   verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger,  
   kl 14.00 – 15.00 §§ 101-102 
   äldrekonsulent Sirpa Hjelm, kl 14.00-14.30 § 101 
    
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera  Ann-Marie Branje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  22 december 2010 3

 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 101 - 112 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Ann-Marie Branje 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 december 2010,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.369.214 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 § 101 
 Program för detaljplan för Pottholmen 1. 
 
 Sirpa Hjelm, äldrekonsulent informerar i ärendet. 
 
 Planprogrammets syfte och huvuddrag är att: 
 

 Skapa en tilltalande entré till staden. 
 Skapa en ny funktionsblandad stadsdel i centrala Karlskrona. 
 Ett stationsområde som underlättar och stimulerar resandet med kollektiva 

transportmedel. 
 Stadsrum som förmår hysa stora trafikmängder utan att domineras av 

trafikfunktionerna. 
 Skapa förbättrad vattenkontakt och nyttjande av stationsområdena. 
 Skapa ny bebyggelse som tillvaratar det goda kommunikationsläget och 

centrala placeringen i staden. 
 Förbättra områdets kopplingar till centrum. 
 Att genom omvandling av stadsdelen minska Karlskronas klimatpåverkan. 
 Integrera miljöanpassat byggande och hållbar utveckling. 
 Skapa en stadsdel som genom sin utformning och funktion främjar social 

hållbarhet. 
 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  uppdra till äldrenämndens arbetsutskott att ge synpunkter på planprogrammet 
på arbetsutskottets möte den 12 januari 2011. 
 
___________________ 
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Diariet   ÄN 2010.52.730 
 
 
 
 
 
 
 
 § 102 
 Uppföljning av avtal och kvalitet inom valfrihetssystemet  
 Eget val i hemtjänsten. 
 

Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker informerar i ärendet. 
 
Valfrihetssystemet Eget val i hemtjänsten följs kontinuerligt upp ur olika aspekter 
och enligt en framtagen plan. Uppföljning av avtal fårs 1-2 ggr/år och 
kvalitetsuppföljningar ska göras löpande med olika metoder. 
 
2010 års uppföljning av avtal är genomförd genom möten och intervjuer med 
ledningspersonal och verksamhetspersonal hos de tre privata utförare som var 
verksamma under våren samt sex hemtjänstgrupper inom kommunens hemtjänst i 
egen regi. Dels tre grupper som ingick i 2009 års uppföljning, dels tre nya 
grupper. 
 
Uppföljningen syftar till att kontrollera att formella och administrativa krav som 
anges i avtal och övriga kontraktshandlingar följs samt att kontrollera att rutiner 
etc finns för att säkerställa kvalitet i verksamheten och att dessa är kända och 
nyttjas. För de utförare och hemtjänstgrupper som ingick i 2009 års uppföljning 
har särskild vikt lagts på de punkter där det fanns påpekanden vid förra 
uppföljningstillfället. 
 
Uppföljningen har haft en övergripande inriktning samt viss fördjupning vad 
avser frågorna kontaktpersona, genomförandeplaner samt personalens 
utbildning/erfarenhetsnivå. 
 
Äldrenämnden vill ha en återrapportering den 23 februari om vidtagna åtgärder 
efter redovisade kvalitetsmätningar. 

 
 Informationens tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.425.739 
 
 
 
 
 
 
 
 § 103 

Redovisning av nattfastemätning – Särskilt boende. 
 

Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef Särskilt boende informerar i ärendet. 
 
I enlighet med effektmålen i kvalitetshandboken för kost och nutrition och 
Äldrenämndens beslut ska nattfastan mätas på samtliga särskilda boenden årligen. 

 
En handlingsplan angående nattfasta redovisas, som innehåller: 
 

 Studera Goda exempel. 
 Utse nattfasteombud före den 31 januari 2011. 
 Genomgång av nattfasteblanketten. 
 Blanketten ska gå till områdeschef som distribuerar blanketten till 

dietisten. 
 Frågeställningen i genomförandeplanen ses över. 
 Sex nätters mätning i rad. 
 Tätare mätningar. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
 __________________ 
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Diariet   ÄN 2010.300.730 
 
 
 
 
 
 
 § 104 
 Återrapportering – Riktlinjer som inte följs. 
 
 Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet. 
 
 Åtgärder för att kvalitetsarbetet ska utvecklas presenteras, såsom 
 

 Verksamheten inför en verksamhetskontroll vecka 5 och 43. 
 Materialet digitaliseras. 
 Införande av Senor alert (nutrition, trycksår och fall). 
 Registrera i palliativa registret. 
 Utveckla funktionen patient ansvarig sjuksköterska 

 
En återrapportering ska ske till äldrenämnden i mars 2011. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.370.770 
 
 
 
 
 
 
 
 § 105 
 Rapport – Avvikelser och fall första halvåret 2010. 
 

Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet. 
 
Rapporten omfattar inkomna rapporter för kv 1 och 2 år 2010, 2009 års siffror 
presenteras inom parantes. 
 
Första kvartalet 2010 
Av de 50 (53) avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 41, 82 % (43, 81 %) 
för utebliven medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har rapporterats 
skadad eller lidit men av inträffade avvikelser i samband med läkemedels-
hanteringen. Av 48 (33) omvårdnad/incidenter är 25 (23) rapporterade från 
hemtjänsten och här var det utebliven eller bristande personlig omvårdnad och 
brister i informationsöverföringen som framförallt rapporterades. Av de 25 
avvikelserna är sju uteblivit besök av nattpatrullen pga snöoväder (februari 2010). 
 
Andra halvåret 2010 
Av de 55 (67) avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 41, 75 % (56, 84 %) 
för utebliven medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har inte heller här 
rapporterats skadad eller lidit men av inträffade avvikelser i samband med 
läkemedelshanteringen. Av de 33 (26) omvårdnad/incidenter är 18 (16) 
rapporterade från hemtjänsten och det var utebliven eller brister i personlig 
omvårdnad och brister i informationsöverföringen. 
 
Under första halvåret 2010 har rapporterats fem höftfrakturer och sju övriga 
frakturer från Särskilt boende. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   ÄN 2010.300.730 
Ledningssystemet 
 
 
 
 
 
 
 § 106 
 Riktlinjer – Synpunkter, klagomålshantering. 
 

En arbetsgrupp har gjort en översyn av riktlinjer/policy för klagomål och 
synpunktshantering. 
 
Översynen har gjorts med anledning av att Socialstyrelsens författningssamling 
2006:11 om ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten bl a reglerar 
kommunens skyldighet att bedriva avvikelse- och synpunkts/klagomålshantering. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  fastställa Riktlinjer för ”Synpunkter, klagomål och förslag” enligt 
äldreförvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.376.706 
Myndighetskontoret 
 
 
 
 
 
 
 
 § 107 
 Fastställande av avgifter för år 2011. 
 
 Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 
 

Brukarnas omvårdnadsavgifter styrs helt och hållet av förändringen av 
prisbasbeloppet. Inför 2011 har prisbasbeloppet fastställts till 42 800 kronor och 
är en ökning med 1 % jämfört med 2010. 
 
Äldreförvaltningen föreslår att avgifterna för mat och servicepaket räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet, dvs 1 %. 
 
Förändring av hyror följer utfallet av Allmännyttans hyresförhandlingar. Utfallet 
för 2011 blev en genomsnittlig höjning med 1,5 %. Äldreförvaltningen föreslår 
därför en höjning av hyrorna med 1,5 %. 
 
Föreslagna avgiftsökningar täcker inte fullt ut den i budgetförutsättningarna 
angivna ökningen om 2 %. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  fastställa föreslagna avgiftsförändringar för 2011. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   ÄN 2010.053.042 

 
 
 
 
 
 
 
§ 108 
Verksamhetsuppföljning per november 2010. 
 
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 

  
Äldrenämndens ackumulerade utfall per november 2010 uppgår till  
+5,5 Mkr. (7,4 Mkr föregående års motsvarande period). 
 
Prognos för 2010 uppgår till +4,0 Mkr (f.g. 4,0 Mkr). 
 

  Antal disponibla bostäder för november månad uppgår till 20 lägenheter. 
  Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i november uppgår 
  till sex. 

   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 118 430 118 029 401
Verksamhetens kostnader -718 672 -723 758 5 085
Nettokostnad -600 242 -605 729 5 487

   
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
 att  godkänna upprättad verksamhetsuppföljning per november 2010. 

 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
 __________________ 
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§ 109 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2010. 
b) Arbetsutskottets protokoll 2010-12-08. 
c) Detaljplan för del av Säby 4:14 m fl, Trummenäs. 
d) Ändring av detaljplaner för del av Stärkelsen 2 m fl, Lyckeby. 
e) Begäran från Socialstyrelsen angående oanmälda inspektioner 35717/2010. 
f) Begäran från Socialstyrelsen angående oanmälda inspektioner 35718/2010. 
g) Äldreförvaltningens skrivelse till Socialstyrelsen 2010-12-08. 35717/2010. 
h) Äldreförvaltningens skrivelse till Socialstyrelsen 2010-12-08. 35718/2010.  
 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 

 
___________________ 
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§ 110 
MEDDELANDEN 

 
  Kommunstyrelsen 

 § 239 Sammanträdesplan för 2011 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse  
 och utskott. 

 
  Kommunfullmäktige 

 § 177 Regler för ersättare. 
 § 178 Riktlinjer för attest. 
 § 179 Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011. 
 
 Socialstyrelsen 
 Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg 
om äldre personer. 

 
___________________ 
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§ 111 
Frågor/Information 
 
Tidningsartiklar angående personal som engagerar sig politiskt 
 
Peter Johansson (S) vill ha information om bakgrunden till att förtroendevald 
vägras tjänstledighet. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson tillsammans med bitr verksamhetschef Maria 
Appelskog redogör för förloppet. 
 
___________________ 
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  § 112 
  Tack och avslutning 
 

Ordförande Jan-Åke Nordin tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare, 
tjänstemän och all personal i verksamheten för 2010 och önskar samtliga en God 
Jul och Ett Gott Nytt År. 
 
2:e vice ordförande Peter Johansson tackar ordförande för det gångna året och 
önskar en God Jul och Ett Gott Nytt År. 
 
Förvaltningschef Per Jonsson tackar äldrenämndens ledamöter och ersättare för 
denna mandatperiod med att överlämna en blomma och önska en God Jul och 
Gott Nytt År. 
 
___________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  12 januari 2011 1

  
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 12 januari 2011. 
 
 

 § 1 Val av arbetsutskott i äldrenämnden. 
 
 § 2 Val av ordförande och vice ordförande i äldrenämndens arbetsutskott. 
 
 § 3 Val av ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet. 
 
 § 4 Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet. 
 
 § 5 Information om handlingar i äldrenämndens pärm, inklusive sekretesshandlingar, 

sammanträdestider m m. 
 

___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 12 januari 2011, kl 13.00 – 13.25 
 
 
Beslutande ordförande Kent Lewén (FP)    
 Ledamöter Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Per Björklund (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD)  
 
Tjänstgörande ersättare Bo Arnesjö (M)    
 
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S) 
  Anita Löfström (S)  
  Gunnar Sandwall (M) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
   
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson   
      
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera  Alf Öien  
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 1 - 5 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Kent Lewén 

 
Justerare  ___________________ 

 Alf Öien 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 13 januari 2011,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.001.102 
Valda  
  
 
 
 
 
 
 § 1 

  Val av arbetsutskott i äldrenämnden. 
 

 
  Ordinarie ledamöter Ersättare 

Jan-Åke Nordin (M) Marianne Nordin (M) 
Ann-Marie Branje (M) Sigrid Johansson (M) 
Kent Lewén (FP) Margareta Rodin (FP) 
Elin Håkansson (KD) Göran Redeén (KD) 
Peter Johansson (S) Alf Öien (S) 
Eva-Lotta Altvall (S) Christer Göstasson (S) 
Angela Sandström (S) Siv Brorsson (S) 
 
Per Björklund (SD) yrkar på att Sverigedemokraterna får en insynsplats i 
arbetsutskottet. 
 

  Äldrenämnden beslutar 
 
  att  utse ledamöter och ersättare i äldrenämndens AU enligt ovan,  
 
  att frågan om insynsplats ska behandlas på arbetsutskottet den 9 februari 2011, 

samt, 
 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad.   
 

___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.001.102 
Valda 
 
 
 
 
 
 

  § 2 
  Val av ordförande och vice ordförande i äldrenämndens arbetsutskott. 
 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att  utse ordförande och vice ordförande i äldrenämndens AU enligt nedan, samt 
 
  att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
  Ordförande 
  Jan-Åke Nordin (M) 

 
  Vice ordförande 
  Kent Lewén (FP) 
 

___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.002.102 
Kommunala Pensionärsrådet 
Valda  
 
 
 
 
 

§ 3 
  Val av ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet. 
 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att  utse ledamöter, ersättare och ordförande i Kommunala pensionärsrådet enligt 

nedan, samt 
 
  att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
  Ledamöter Ersättare 
  Jan-Åke Nordin, ordförande (M) Weste Brynestam (C) 
  Kent Lewén (FP) Alf Öien (S) 
  Peter Johansson (S) 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.003.102 
Kommunala handikapprådet 
Handikappförvaltningen 
Valda  
 
 
 
 

§ 4 
Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  utse ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt nedan, samt 
 

  att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
Ledamot  Ersättare 
Ann-Marie Branje (M) Kerstin Johansson (S) 

 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.004.004 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
Information om handlingar i äldrenämndens pärm, inklusive 
sekretesshandlingar, sammanträdestider m m. 

 
Marie-Louise Bescher, nämndsekreterare och Eva Herbertson, utvecklingschef 
informerar om de handlingar som finns i äldrenämndens pärm som bland annat är 
grunden för utbildning av äldrenämnden i äldreförvaltningens olika verksamhets-
områden. 
 
Informationens tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 januari 2011. 
 
 

 § 6 Riktlinjer för trivselpeng. 
 
 § 7 Förändring avseende trygghetslarm till anpassade lägenheter vid Pantern. 
  
 § 8 Yttrande till Socialstyrelsen angående oanmälda inspektioner på Särskilt boende. 
 
 § 9 Fastställande av internbudget 2011 och plan 2012-2013. 
 
 § 10 Verksamhetsuppföljning per december 2010. Utgår. 
 
 § 11 Delegeringsbeslut. 
 
 § 12 Meddelanden. 
 
 § 13 Frågor/Information. 
 

 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 26 januari 2011, kl 14.00 – 16.10 
 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)    
 Ledamöter Kent Lewén (FP) kl 14.00 – 15.55 §§ 6 - 9 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Günter Dessin (V) kl 14.10 – 16.10 §§ 7 - 13 
  Elin Håkansson (KD)  
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) kl 14.00 – 14.10 § 6 
  Bo Arnesjö (M) kl 15.55 – 16.10 §§ 10 - 13 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Nils Johansson (SD)   
 
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S) kl 14.10 – 15.55 §§ 7 - 9 
  Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) kl 14.00 – 15.55 §§ 6 - 9 
  Mikael Wickström (S) 
  Bo Arnesjö (M) kl 14.00 – 15.55 §§ 6 - 9  
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Göran Redeén (KD) 
   
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   verksamhetschef Särskilt boende Ewa Carlsson-Sjögren 
   chef Hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   verksamhetschef Hemtjänst Ann-Helen Erwing 
   verksamhetschef Resurs- och Kompetens Susanne Nordin 
   personalspecialist Anna Bergström 
   Anette Rundberg, Kommunal, kl 14.00 – 15.55 §§ 6 - 9 
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  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera  Angela Sandström  
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 6 - 13 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Angela Sandström 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den        februari 2011,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr ÄN 2008.104.028 
 
 
 
 
 
 
 
 § 6 

  Riktlinjer för trivselpeng. 
 

Anette Rundberg, Kommunal föredrar ärendet. 
 
På uppdrag för den förvaltningsövergripande samverkansgruppen inom 
äldreförvaltningen har en särskild arbetsgrupp tagit fram förslag till nya riktlinjer 
avseende trivselpengar. Gruppen har letts av Anette Rundberg från Kommunal. 
 
Riktlinjerna avser 
 

 Fördelningen av pengarna 
 Vilka deltar i trivselaktiviteterna 
 Vad ska trivselpengarna användas till 

 
Gruppens förslag har redovisats för samverkansgruppen som enigt ställt sig 
bakom förslaget. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att   fastställa riktlinjer gällande trivselpengar i äldreförvaltningen enligt förslag. 

 
 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.008.730 
Äldreförvaltningen  
 
 
 
 
 
 

  § 7 
  Förändring avseende trygghetslarm till anpassade lägenheter vid Pantern. 
 
  Eva Herbertson, verksamhetschef föredrar ärendet. 
 
  Vid flyttning av verksamhetens Rosengårdens korttidsvård till kv Pantern på 

Pantarholmen år 2006 inrättades sju s k anpassade lägenheter på våningsplan tre i 
samma byggnad som korttidsvården. 

 
  Intentionerna är att lägenheterna ska skilja sig från övrigt ordinärt boende bl a 

genom att trygghetslarm och brandlarm finns i lägenheterna och som besvaras av 
personal i huset. Utföraren av korttidsvården på våningsplan ett och två, Vårdteam 
Blekinge, svarar på larmen. 

 
  Efter att lägenheterna inrättades har valfrihetssystem införts inom hemtjänst i 

ordinärt boende. De av hyresgästerna som har hemtjänst omfattas av 
valfrihetssystemet och har hittills valt Vårdteam Blekinge som utförare av de 
biståndsbedömda hemtjänstinsatserna. Därigenom har trygghetslarmen hanterats 
av Vårdteam Blekinge AB även efter införandet av valfrihetssystemet. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår att trygghetslarmen inte ska ingå i hyreskontrakten för 

de sju lägenheterna och att hyran till följd av detta ska sänkas med 100 kr/månad. 
Hyresgästerna informeras istället om möjligheten att ansöka om biståndsbeslut om 
trygghetslarm. Förutsättningarna blir tydligare för såväl utföraren som 
äldreförvaltningen och en felaktig hantering vad avser dokumentation kan 
undvikas. 

 
  Äldreförvaltningen har gått igenom de aktuella förhållandena och avtalen vad 

avser insatser till de sju lägenheterna och ser inte att en förändring skulle innebära 
några problem ur detta hänseende. 

 
  Förutsättningarna vad avser brandlarmen ändras inte. 
 
   (forts) 
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   Dnr ÄN 2011.008.730 
 
 
 
 
 
 
  § 7 (forts) 
  Förändring avseende trygghetslarm till anpassade lägenheter vid Pantern. 
 
 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att  uppdra till äldreförvaltningen att genomföra en förändring så att 

trygghetslarm inte ingår i hyreskontrakt och hyresbelopp för de sju lägenheterna, 
samt 

 
  att  uppdra till äldreförvaltningen att ta upp diskussion med Vårdteam Blekinge 

AB om förändringar av tilläggsavtal 3 till följd av beslutet ovan. 
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

_______________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.361.730 
Socialstyrelsen   Dnr ÄN 2010.360.730 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
  Yttrande till Socialstyrelsen angående oanmälda inspektioner på  
  Särskilt boende. 
 

 Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 

Socialstyrelsen genomförde natten mellan 8 och 9 november 2010 oanmälda 
inspektioner vid de särskilda boendena Hammarbygården respektive Ljungskär. 
 
Äldrenämnden ska senast den 15 februari 2011 redovisa till Socialstyrelsen vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av Socialstyrelsens beslut. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  uppdra till Äldrenämndens arbetsutskott att till Socialstyrelsen redovisa de 
åtgärder som kommer att vidtas. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.347.042 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

§ 9 
Fastställande av internbudget 2011 och plan 2012-2013 

 
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar tillsammans med Eva Herbertson 
utvecklingschef, Ann-Charlotte Nedfors chef myndighetskontoret, Ann-Helen 
Erwing verksamhetschef Hemtjänst, Susanne Nordin verksamhetschef 
Kompetens- och Resursförsörjning, Ewa Carlsson-Sjögren verksamhetschef 
Särskilt boende, Boris Svensson, chef Hälso- och sjukvårdsorganisationen och 
Anna Bergström personalspecialist. 
 
Arbetet med förslag till äldrenämndens internbudget för 2011, samt plan för 2012 
och 2013, har bedrivits med utgångspunkt i de av kommunfullmäktige fastställda 
direktiven 2010-06-23 för budget och planarbete. 
 
Det förhållande att den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 
Karlskrona kommun baseras på Socialdemokraternas och Vänsterns förslag 
bedöms inte påverka förutsättningarna för äldrenämnden, vare sig 
inriktningsmässigt eller ekonomiskt. 
 
Efter kommunfullmäktiges fastställande av budgetramarna för 2011-2013 har 
äldrenämndens ordförande under hand lämnat direktiv om att förvaltningens 
förslag till internbudget ska innefatta en upparbetad ekonomisk reserv 
motsvarande en procent av nämndens nettoanslag. Förvaltningens förslag till hur 
denna reserv skapas framgår av förslaget. 
 
Arbetet med förvaltningens förslag till internbudget har den här gången kunnat 
ske med ett par andra förutsättningar än de senaste åren. Det första förhållandet är 
att nämndens anslag inte minskas ytterligare i förhållande till det utgångsläge som 
den gällande planen beskriver. Förvaltningens arbete har således mer kunnat 
inriktas mot utvecklingsarbete med positiva förtecken. Det andra förhållandet är 
att äldreomsorgen 2010 förväntas komma att rymmas inom anvisade medel. Det 
innebär att övergripande diskussioner om åtgärder för att anpassa verksamheten 
till gällande ramar inte har behövt föras. 
 
  (forts.) 
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   ÄN 2010.347.042 
 
 
 
 
 

 
 
 § 9 (forts.) 
 Fastställande av internbudget 2011 och plan 2012-2013. 

 
Äldrenämndens internbudget för 2011 baseras på den lönenivå som gäller i 
december 2010. Äldreförvaltningen förutsätter att kompensation erhålls för 
kommande löne- och prisutveckling. 
 
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) sammanfattade äldreförvaltningens förslag till 
redaktionella justeringar av budgetförslaget, vilket omfattade 

 
Bilaga 2, sid II 
Budgetåren ska vara 2011, 2012 och 2013. 
 
Rutan, sid 12 
Äldreförvaltningen föreslår att en förenklad biståndsbedömning avseende 
serviceinsatser för brukare som fyllt 75 år införs från och med 1 april 2011. 
Insatsens omfattning utgörs av maximalt åtta timmar per månad. 
 
Kent Lewén yrkar att meningen under rubriken 7.11 Övrigt, sista stycket, tredje 
meningen, sid 32 som börjar med ”Dessvärre har ……..” utgår.  
 
Peter Johansson (S) yrkade å Socialdemokraternas och Vänsterpartiets vägnar på 
följande ändringar i budgeten: 
 
att  textrutan under rubriken 4:2 Etik inom äldreomsorgen, ersätter 
äldreförvaltningens förslag med följande lydelse: 

 
att  äldreförvaltningen ges i uppdrag presentera förslag till hur 
diskussion och samtal kring etiken i äldreomsorgen kan utvecklas. 

 
 

  (forts.) 
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  ÄN 2010.347.042 
 
 
 
 

 § 9 (forts.) 
 Fastställande av internbudget 2011 och plan 2012-2013. 

 
att  i bilaga 2 under rubriken III, andra sidan justera effektmålen så att de 
personer med dagliga planerade insatser (inte larm) får följande 
personalkontinuitet: 
 
- bistånd med service/tvätt och tvätt av liten omfattning 1-2 personer 
- bistånd med omvårdnad av lite omfattning 2-3 personer 
 
- bistånd med service i stor omfattning 7-8 personer 
- bistånd med omvårdnad i stor omfattning 8-10 personer 
 
Kent Lewén (FP) yrkade å Femklöverns vägnar 
 
att  under effektmålen i bilaga 1 punkt IX, justera procentangivelsen från 63 till 
67 %, 
 
att  i bilaga 6 justera procenttalen för andel undersköterskor, vård och omsorg för 
åren 2011-2013 till, 67, 68 och 69 %, 
 
att  sista meningen på sidan 5 och första stycket på sidan 6 utgår,  
 
att  textrutan under rubriken 4:2 får lydelsen enligt Peter Johanssons förslag, samt 
 
att  Kent Lewén yrkade bifall till Peter Johanssons yrkanden. 
 
Ordföranden ställde proposition på förslagen. 
 
Äldrenämnden beslöt således 
 
att  godkänna äldreförvaltningens redaktionella justeringar, 
 
att  biträda Kent Lewéns (FP) och Peter Johanssons (S) samtliga att-satser, samt 
 
att  därmed fastställa internbudget 2011 och plan 2012-2013. 
 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 
 
  

§ 10 
Verksamhetsuppföljning per december 2010. 
 
Ärendet utgår. 
 
___________________ 
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§ 11 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2010. 
b) Arbetsutskottets protokoll 2011-01-12. 
c) Beslut från Socialstyrelsen 2010-12-20. Dnr 35717/2010. 
d) Beslut från Socialstyrelsen 2010-12-20. Dnr 35718/2010. 
 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 12 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
§ 188 Kommunala val. 
§ 191 Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet. 
§ 194 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2010 för kommunens samlade 
verksamhet. 
 
Regeringsrätten 
Skrivelse 2010-12-01 angående namnbyte. Dnr AdmD 2010-855. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
Cirkulär 10:78. Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och 
handikappomsorgen 2011. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2010-09-20. 
Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2010-10-18. 
Förtroendenämnden 2010-12-02. 
 
___________________ 
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§ 13 
Frågor/Information 
 
Inga frågor ställdes. 

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 23 februari 2011. 
 
 

 § 14 Uppföljning av förbättringsområden med anledning av 2008 års Kvalitetsbarometer. 
 
 § 15 Slutredovisning av slutrapport Hållbar Jämställdhet. 
  
 § 16 Ansökan om stimulansmedel till förstudier om boende för äldre. 
 
 § 17 Överföring av hälso- och sjukvårdsresurser till Handikappförvaltningen. 
 
 § 18 Överföring av ansvar för bostadsanpassning. 
 
 § 19 Bokslut verksamhetsåret 2010. 
 
 § 20 Redovisning av utförd internkontroll i äldreförvaltningen per 2010-12-31. 
 
 § 21 Verksamhetsuppföljning per januari 2011. 
 
 § 22 Delegeringsbeslut. 
 
 § 23 Meddelanden. 
 
 § 24 Frågor/Information. 
 

 
___________________ 

 
 
 



  23 februari 2011 2

 
Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 23 februari 2011, kl 15.10 – 17.10 
 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)    
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (FP)    
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S), kl 15.10-16.30 §§ 14-19 
  Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S), kl 17.00-17.10 §§ 20-24 
  Jonas Nilsson (S) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)   
 
Övriga närvarande ersättare Mikael Wickström (S), kl 15.10-17.00 §§ 14-19 
  Anita Löfström (S) 
  Bo Arnesjö (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD)   
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   verksamhetschef Särskilt boende Ewa Carlsson-Sjögren 
   chef Hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   verksamhetschef Hemtjänst Ann-Helen Erwing 
   bitr verksamhetschef Hemtjänst Maria Appelskog 
   verksamhetschef Dagliga aktiviteter Carina Thörnquist 
   verksamhetschef Resurs och Kompetens Susanne Nordin 
   personalspecialist Anna Bergström 
   ekonom Christian Bjerström 
   äldrekonsulent Sirpa Hjelm, kl 15.10-15.40 §§ 14-18 
   
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
   
Utses att justera  Christer Göstasson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 14 - 24 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Christer Göstasson 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 1 mars 2011,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr ÄN 2008.124.730 
 
 
 
 
 
 
 
 § 14 

Uppföljning av förbättringsområden med anledning av 2008-års 
Kvalitetsbarometer. 

 
Maria Appelskog, bitr verksamhetschef Hemtjänst informerar i ärendet. 
 
Handlingsplaner har tagits fram som avser 
 

 Personkontinuitet. 
 Nårbarhet till personal och samtalskontakt. 
 Flexibilitet. 
 Trygghet/tillit till personalen. 
 Bemötande. 
 Kompetens. 
 Social aktivering. 
 Olika aktiviteter. 
 Hjälptid. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.265.026 
 
 
 
 
 
 
 

  § 15 
  Slutredovisning av slutrapport Hållbar Jämställdhet. 
 

Carina Thörnquist, verksamhetschef Dagliga aktiviteter Sirpa Hjelm, 
äldrekonsulent föredrar ärendet. 
 
Information gavs om processkartläggning för Dagliga aktiviteter. 

 
Äldreförvaltningen har under tiden 1 september 2009 – 31 december 2010 arbetat 
för att jämställdhetsintegrera verksamheterna med stöd av projektet Hållbar 
Jämställdhet, HåJ, i äldreomsorgen. 
 
Projekttiden var kort för att alla delmålen skulle uppnås. Med denna utgångspunkt 
förbereder äldreförvaltningen en ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting 
om delfinansiering av ett nytt projekt för att jämställdhetsintegrera verksamheten. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  ta slutredovisningen av projektet Hållbar Jämställdhet, HåI, i äldre-
förvaltningen till protokollet, 
 
att  ta redovisningen av arbetet med processbeskrivningar och analyser inom 
Dagliga aktiviteter till protokollet, samt 
 
att  lämna slutredovisningen av HåJ-projektet som äldrenämndens redovisning för 
jämställdhetsarbete under 2010. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.045.047 
Hjälpmedelsinstitutet 
 
 
 
 
 
 

§ 16 
  Ansökan om stimulansmedel till förstudier om boende för äldre. 
 

Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 
 
Allmänna förutsättningar vad gäller t ex tekniskt stöd och det sociala innehållet i 
verksamheten förändras och utvecklas hela tiden. Hjälpmedelsinstitutet har fått i 
uppdrag att stödja nytänkande och utveckling av boende för äldre. Vid första 
ansökningstillfället ska ansökan om stimulansmedel lämnas senast den  
25 februari 2011. 
 
Vid andra ansökningstillfället ges stöd till allmänna förstudier och projekt kring 
den fysiska och regionala planeringen av boende för äldre. Ansökan till 
Hjälpmedelsinstitutet ska vara inlämnad senast den 18 mars 2011. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  ansökan om stimulansmedel till förstudier angående nytänkande och 
utveckling av boende för äldre inlämnas till Hjälpmedelsinstitutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.044.043 
Kommunstyrelsen 
Handikappförvaltningen 
 
 
 
 
 

§ 17 
Överföring av hälso- och sjukvårdsresurser till Handikappförvaltningen. 

  
Sedan delningen av omsorgsnämnden till äldrenämnden och handikappnämnden 
2001 har äldrenämnden haft ansvaret för att tillgodose handikappnämnden med 
resursen 0,3 årsarbetare sjukgymnast och 2,35 årsarbetare sjuksköterska samt att 
bistå handikappnämnden med sjuksköterskeinsatser under jourtid. Äldrenämnden 
har även haft ansvaret för att tillgodose handikappnämnden med därav med-
följande omkostnadsbudget. 
 
Äldreförvaltningen anser att handikappförvaltningen bör ha ett helhetsansvar när 
det gäller sitt ansvarsområde. Att överföra budget enligt äldreförvaltningens 
förslag ger handikappförvaltningen en större möjlighet till att skapa 
förutsättningar till att integrera hälso- och sjukvårdspersonalen i organisationen 
och på så sätt optimera sina resurser utifrån mål och medel. Ett helhetsansvar 
skapar förutsättningar till att tillgodose en trygg och säker vård samt en bättre 
arbetsmiljö för berörd personal. Den ekonomiska budgetfördelningen mellan 
nämnderna föreslås gälla fr o m den 1 januari 2011. 
 
Överläggningar har skett mellan Äldreförvaltningen och Handikappförvaltningen 
och båda är överens. 
 
Förändringen har förhandlats inom äldreförvaltningen varvid den fackliga 
organisationen Vårdförbundet ör överens med arbetsgivaren. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  föreslå kommunstyrelsen överföra budgetmedel uppgående till 1 352,5 kkr 
avseende hälso- och sjukvårdspersonal och 55,0 kkr avseende omkostnader från 
Äldrenämnden till Handikappnämndens verksamhetsområde. 
 
  forts. 
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  Dnr ÄN 2011.044.043 
 
 
 
 
  

 § 17 (forts) 
 Överföring av hälso- och sjukvårdsresurser till Handikappförvaltningen. 

 
att  föreslå kommunstyrelsen överföra budgetmedel uppgående till 1 352,5 kkr 
avseende hälso- och sjukvårdspersonal och 55,0 kkr avseende omkostnader från 
Äldrenämnden till Handikappnämndens verksamhetsområde. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

 ___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.005.001 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 § 18 
 Överföring av ansvar för bostadsanpassning. 
 
 Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för handläggning och beslut av 
bostadsanpassningsärenden. I nämndens budget omspänner bostadsan- 
passningsbidragen årligen ca 8-12 miljoner kronor beroende på behov och utfall. 
Bostadsanpassningskostnaderna ligger utanför nämndens ordinarie verksamhets-
budget. Handläggningen utförs av en personal med 100 % sysselsättningsgrad. 
 
Det bedöms som lämpligt att organisatoriskt överföra bostadsbidragshanteringen 
till äldrenämnden i samband med nyrekrytering. Fördelarna att samordna 
verksamheten till äldrenämnden är att sårbarheten kan minskas då 
ärendehantering kan spridas på fler. Ekonomiska fördelar borde även kunna 
uppstå då vissa arbetsuppgifter kan ske tillsammans med andra redan 
förekommande uppgifter inom äldreomsorgen. Några direkta nackdelar för 
sökanden beroende på organisationstillhörighet kan ej definieras. 
 
Information om organisationsförändringen har skett mellan förvaltningscheferna 
på Äldreförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen och båda är överens. 
 
Kent Lewén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  uttala en positiv inställning till att ta emot ansvaret för bostadsanpassning, 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att besluta om ramjustering, samt 
 
att  överflyttning sker så fort kommunfullmäktige har fattat beslut i ärendet. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.053.042 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 § 19 
 Bokslut verksamhetsåret 2010. 
  
 Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet tillsammans med 

Äldreförvaltningens ledningsgrupp. 
 
 Äldrenämndens utfall för 2010 uppgår till +4,7 Mkr (0,2 Mkr föregående år). 
  

Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 132 625 128 759 3 866
Verksamhetens kostnader -790 861 -791 662 801
Nettokostnad -658 236 - 662 903 4 667

 
 Verksamheten redovisar ett nettoöverskott på 4,7 Mkr i förhållande till den 

anvisade budgeten. 
 

Ordförande Jan-Åke Nordin (M) sammanfattade äldreförvaltningens förslag till 
redaktionella justeringar av budgetförslaget, vilket omfattade 
 
Sid 8  
Siffrorna 700 000 000 Skr ändras till 662,9 Mkr 
 
Sid 2 
Andra stycket, tredje meningen ändras till De beslut som inte har kunnat 
verkställas inom tre månader har en bakgrund i tydligt uttalade egna önskemål 
om var bostaden ska vara belägen. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till ändringsförslaget. 
 
  forts. 
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   Dnr ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 
 § 19 (forts) 
 Bokslut verksamhetsåret 2010 
 
 Äldrenämnden beslöt således 
 
 att  siffrorna på sidan 8 ändras från  700 000 000 Skr till 662,9 Mkr, 
 
 att  texten på sidan 2 andra stycket, tredje meningen ändras till De beslut som inte 

har kunnat verkställas inom tre månader har en bakgrund i tydligt uttalade egna 
önskemål om var bostaden ska vara belägen, 

 
 att  hemställa hos kommunstyrelsen om att ej utnyttjade investeringsmedel för 

2010 uppgående till 1,2 Mkr överförs till år 2011, samt 
 
 att  i övrigt godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 2010. 
 
 __________________ 
 



  23 februari 2011 12

 
Diariet   Dnr ÄN 2009.354.040 
 
 
 
 
 
 
 
 § 20 
 Redovisning av utförd internkontroll i äldreförvaltningen per 2010-12-31. 
 
 Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 
 I enlighet med Äldrenämndens beslut 2009-10-28 § 112 om internkontrollplan ska 

en löpande rapportering lämnas vid varje tertialbokslut. Slutlig rapportering sker i 
samband med årsbokslutet för 2010. 

 
 Granskningsrapport för 2010 och Åtgärdsplan per 31 december 2010 redovisas. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  godkänna upprättad sammanställning över utförd internkontroll 2010. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 
 
  

§ 21 
Verksamhetsuppföljning per januari 2011. 

 
Christian Bjerström, ekonom informerar i ärendet. 
 
Enbart personalkostnader för januari redovisas 
 
Utfall -0,1 Mkr. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 22 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret januari 2011. 
b) Arbetsutskottets protokoll 2011-02-09. 
c) Avsägelse av kommunalt uppdrag, ledamot i äldrenämnden. 
d) Ändring av detaljplan för kvarteret Motellet i Karlskrona. 
 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 23 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
§ 2 Kommunala val. 
 
Kommunstyrelsen 
§ 11 Medborgarundersökning 2010 – Kommunstyrelsens verksamhet. 
§ 19 Förändringar pga ny prissättning beslutad i äldrenämnden – försäljning 
måltider inom Kostenhetens verksamhetsområde från och med den 1 februari 
2011. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Skrivelse 2011-01-07 angående Omvårdnadsjournaler. 

 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2010-11-15. 
Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2010-12-13. 
 
___________________ 
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§ 24 
Frågor/Information 
 
Inga frågor ställdes. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 23 mars 2011. 
 
 

 § 25 Kostnader och regelverk för utförsäkrade. 
 
 § 26 Svar på frågan angående kontaktpersonal/anhörigvård. 
  
 § 27 Information om kvalitetsregister. 
 
 § 28 Slutrapport projekt Demensvård. 
 
 § 29 Redovisning angående TBC-smitta. 
 
 § 30 Riktlinjer skyddsåtgärder. 
 
 § 31 Riktlinjer – Avvikelse/fel och brist. 
 
 § 32 Internkontrollplan 2011. 
 
 § 33 Verksamhetsuppföljning per februari 2011. 
 
 § 34 Skicka ärenden digitalt till Äldrenämnden 
 
 § 35 Delegeringsbeslut. 
 
 § 36 Meddelanden. 
 
 § 37 Frågor/Information. 
 
 § 38 Information från anhörig 

 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 23 mars 2011, kl 15.10 – 18.15 
 
 
Beslutande Ordförande Kent Lewén (FP) 
 Ledamöter Eva-Lotta Altvall (S)  
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S), kl 15.10-17.10 §§ 25-37 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD), kl 15.10-17.10 §§ 25-37 
  Margareta Rodin (FP) 
  Günter Dessin (V)    
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S), kl 15.10-17.10 §§ 25-37 
  Bengt Lindström (M) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)   
 
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S), kl 15.10-16.10 § 25 
  Mikael Wickström (S), kl 15.10-16.30 §§ 25-27 
  Bo Arnesjö (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD), kl 15.10-17.10 §§ 25-37 
  Kenneth Matsson (FP), kl 15.10-17.10 §§ 25- 37  
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson 
   verksamhetschef Dagliga aktiviteter Carina Thörnquist, 
   kl 15.10-16.55 §§ 25-28 
   personalspecialist Anna Bergström, kl 15.10-17.10 §§ 25-37 
   ansvarig controller Peter Arkeklint, kl 15.10-17.10 §§ 25-37 
   projektledare Inger Andersson, kl 15.10-17.00 §§ 25-29 
   rehabiliteringssamordnare Mia Ericsdotter, serviceförvaltningen, 
   kl 15.10-16.10 § 25 
   Iréne Wandrin kl 17.30-18.15 § 38 
   
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera  Ann-Marie Branje 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 25 - 38 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Kent Lewén 

 
Justerare  ___________________ 

 Ann-Marie Branje 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 30 mars 2011,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet  Dnr ÄN 2011.057.020 
 
 
 
 
 
 
 
 § 25 
 Kostnader och regelverk för utförsäkrade. 
 
 Mia Ericsdotter, rehabiliteringssamordnare och Anna Bergström, personal-

specialist informerar i ärendet. 
 
 Mia Ericsdotter informerar om 
 

 Arbetsgivarens rehabiliteringsuppdrag. 
En process av åtta olika moment. 

 
 Försäkringskassans regelverk. 
 

Sedan år 2006 har 31 avslutningar gjorts på äldreförvaltningen. 
 
Statistik visar på åldersfördelning och diagnoser fr o m år 2008-2011. 
 
Anna Bergström informerar om ärendegången i Karlskrona kommun. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
 § 26 
 Svar på fråga angående kontaktpersonal/anhörigvård. 
 
 Carina Thörnquist, verksamhetschef Dagliga aktiviteter svarar ledamot  

Alf Öiens (S) fråga om bland annat utbildning och hur ofta möten äger rum för 
kontaktpersonal/anhörigvård. 
 
15 stycken är anställda i anhörigvården, varav två har vård- och 
omsorgsutbildning.  
 
Inga krav ställs på utbildning vid anställning. Verksamheten erbjuder utbildning i 
lyftteknik samt deltagande i olika föreläsningar. 
 
Obligatoriskt möte sker i mars månad 2011 för första gången. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.300.730 
 
 
 
 
 
 
 
 § 27 
 Information om kvalitetsregister. 
 

Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om hur 
statistik tas ut i kvalitetsregistren. 
 
De register som är aktuella är 
 

 Palliativa registret som är nationellt. 
 Nationella kvalitetsregistret Senior alert. 

 
Statistikuppgifter från de båda registren kommer att ingå i den månatliga 
verksamhetsuppföljningen. 

  
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.170.700 
Socialstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 § 28 
 Slutrapport projekt Demensvård. 
 
 Inger Andersson, projektledare föredrar ärendet. 
 

Äldreförvaltningen har för åren 2009 – 2010 beviljats stimulansmedel från 
Socialstyrelsen för att utöka kunskapen om demenssjukdomarna och den 
individuella vård och omsorg personer med demenssjukdom kräver i såväl 
ordinärt som särskilt boende. 
 
Projektet har pågått från 16 mars 2009 t o m den 31 mars 2011. 
 
Rapporten ger förslag till fortsatt arbete för att säkerställa och kvalitetssäkra vård- 
och omsorg för demenssjuka. 

 
 Äldreförvaltningens föreslår äldrenämnden besluta 
 

att  godkänna Rapport Vård- och omsorg av personer med demenssjukdom i 
Karlskrona kommun. 

 
 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet   ÄN 2010.191.773 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 § 29 
 Redovisning angående TBC-smitta. 
 

Anna Bergström, personalspecialist föredrar ärendet. 
 
Förslag på hur ersättning för inkomstbortfall skall utbetalas från kommunen till de 
medarbetare som smittats av TBC har tagits fram inom äldreförvaltningen. 
 
Äldreförvaltningens uppfattning är att kommunens förvaltningar ska följa samma 
riktlinjer i den här frågan varför förvaltningen föreslår att äldrenämnden 
överlämnar framtaget förslag till riktlinjer till kommunstyrelsen för fortsatt 
ställningstagande. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att  till kommunstyrelsen överlämna förslag till riktlinjer för hur individer som 
smittats av TBC i tjänsten skall få ekonomisk ersättning. 
 
Äldrenämnden föreslås därutöver besluta 
 
att  för egen del tillämpa föreslagna riktlinjer för ersättning vid TBC-smitta för de 
individer som under år 2010 smittats av TBC i sitt arbete inom äldreförvaltningen. 

 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.062.730 
 
 
 
 
 
 
 
 § 30 
 Riktlinjer för skyddsåtgärder. 
 

Den lagstiftning som reglerade området upphävdes 15 juni 2010, därmed så 
bygger beslut om skyddsåtgärder helt på den legitimerade personalens bedömning 
med stöd av Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. 
 
Tidigare riktlinjer har reviderats och anpassats till de grunder som nu gäller. 
 
Utifrån riktlinjerna kommer verksamhetsanpassade rutiner tas fram. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  fastställa Riktlinjer för skyddsåtgärder inom särskilt boende. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.063.730 
 
 
 
 
 
 
 
 § 31 
 Riktlinjer – Avvikelser/fel och brist. 
 

Den manuella hanteringen av avvikelser/fel och brist samt fall har upphört har 
tidigare riktlinjer reviderats. All rapportering och dokumentation av avvikelse/fel 
och brist ska numera ske direkt ute på arbetsplatsen i gällande 
verksamhetssystem. 
 
Utifrån riktlinjerna kommer verksamhetsanpassade rutiner att tas fram. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att  fastställa Riktlinjer Avvikelse/fel och brist. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.065.042 
 
 
 
 
 
 
 
 § 32 
 Internkontrollplan 2011. 
 
 Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 
 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns tillräcklig intern 
kontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för att 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 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 rapporteringen skall ske. 

 
Slutlig rapportering av resultatet till äldrenämnden sker i samband med 
årsbokslutet 2011. 

 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  godkänna upprättad internkontrollplan för 2011. 
 
 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 
 
  

§ 33 
Verksamhetsuppföljning per februari 2011. 
 
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 

  
Äldrenämndens ackumulerade utfall per februari 2011 uppgår till +0,5 Mkr. 
 
Prognos för 2011 uppgår till 0,0 Mkr. 
   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 21 314 21 288 26
Verksamhetens kostnader -132 801 -133 243 441
Nettokostnad -111 487 -111 954 467

   
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
 att  godkänna upprättad verksamhetsuppföljning per februari 2011. 

 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
___________________ 
 



  23 mars 2011 13

Diariet    Dnr ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 34 
 Ärenden skickas digitalt till Äldrenämnden? 
 
 Per Jonsson inleder diskussionen om att eventuellt skicka ärenden digitalt via  
 e-post till äldrenämnden. 
 
 En testperiod görs. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 1. att  i undantagsfall skicka ärenden till äldrenämnden via e-post, 
 
 2. att  de som inte har e-post får det via den vanliga posten, samt 
 
 3. att  papperskopior delas ut vid möten med arbetsutskott och äldrenämnd. 
 
 __________________ 
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§ 35 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret februari 2011. 
b) Arbetsutskottets protokoll 2011-03-09. 
c) Detaljplan för del av Torhamn 9:2 m fl, Torhamn. 
d) Skrivelse 2011-03-15 till HS Service & Support AB angående beslut avseende 

ansökan om godkännande som utförare av biståndsbedömda hemtjänstinsatser. 
 

Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 36 
Meddelanden 

 
Handikappnämnden 
§ 6 Växling av HSL-resurser från Äldrenämnden till Handikappnämnden. 
 
Landstinget Blekinge 
Förtroendenämndens verksamhetsberättelse 2010. 
 
Röda Korsets Besöksverksamhet 
Helårsrapport 2010. 
 
___________________ 
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§ 37 
Frågor/Information 
 
Patientsäkerhetslagen 
Sigrid Johansson (M) undrar hur man ska få brukaren/patienten mer delaktig vad 
gäller Socialstyrelsens nya anvisningar i Patientsäkerhetslagen. 
 
Eva Herbertson, utvecklingschef svarar. 
 
 
Ekliden 
Per Jonsson, förvaltningschef informerar om olika händelser vid 
omvårdnadsboendet Ekliden. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
 § 38 
 Information från anhörig 
 
 Iréne Wandrin, anhörig berättar om hur det är att vara anhörig till någon som 

behöver hjälp och stöd från Karlskrona kommun. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll 
 
 __________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 april 2011. 
 
 

 § 39 Redovisning av 2010 års stimulansbidrag. 
 
 § 40 Förslag till ändring av reglemente. 
  
 § 41 Lokal handlingsplan för införande av Regionala riktlinjer för utredning och omsorg av 

personer med demenssjukdomar i Blekinge. 
 
 § 42 Upphandling av korttidsvård. 
 
 § 43 Utökad investeringsram till inventarier i nya administrativa lokaler i Kungsmarken. 
 
 § 44 Medborgarförslag – Volontärer inom äldreomsorgen. 
 
 § 45 Budget- och verksamhetsuppföljning per mars 2011. 
 
 § 46 Information om handlingsplan för Jämställdhet och Mångfald. 
 
 § 47 Delegeringsbeslut. 
 
 § 48 Meddelanden. 
 
 § 49 Frågor/Information. 
 

 
___________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 27 april 2011, kl 15.10 – 16.00 
 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)    
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD)    
 
Tjänstgörande ersättare Kenneth Matsson (FP)   
 
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S) 
  Anita Löfström (S) 
  Bo Arnesjö (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)   
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors 
   ansvarig controller Peter Arkeklint 
   äldrekonsulent Sirpa Hjelm, kl 15.10-15.55 §§ 39-46 
   
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
   
Utses att justera  Sigrid Johansson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 39 - 49 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Sigrid Johansson 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 3 maj 2011,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.187.776 
Socialstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 § 39 

Redovisning av 2010 års stimulansbidrag. 
 
 Redovisning på den av Socialstyrelsen anvisad blankett om hur användning av 

stimulansbidrag 2010 samt de medel som kvarstår och som förutsätts bli möjliga 
att nyttja under 2011 görs. 

 
 Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
 att  godkänna informationen om redovisning av användandet av stimulansbidrag 

2010. 
 
 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.082.003 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 

  § 40 
  Förslag till ändring av reglemente. 

 
  En organisatorisk förändring av Karlskrona kommuns bostadsanpassningsbidrag 

finns föreslagen där beslut planeras att fattas av Kommunfullmäktige den 28 april. 
 
  Handläggning och beslut i bidragsärenden bostadsanpassningsbidrag föreslås 

överföras från Miljö- och byggnadsnämnden till Äldrenämnden. 
 
  Till följd av beslut om organisatorisk förändring av bostadsanpassningsbidrag 

enligt SFS 1992:1574 föreslås ändring i Äldrenämndens reglemente att 
”Nämnden ansvarar för handläggning och beslut i bidragsärenden 
bostadsanpassnings-bidrag oavsett ålder (SFS 1992:1574)”. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
  att  föreslå Kommunfullmäktige besluta om ändring i Äldrenämndens reglemente 

att gälla från den 1 juni 2011. 
 

Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr 2011.176.106 
Handikappförvaltningen 
 
 
 
 
 
 

§ 41 
  Lokal handlingsplan för införande av Regionala riktlinjer för utredning och 

omsorg av personer med demenssjukdomar i Blekinge. 
 

Gruppen för länssamverkan inom vård och omsorg (LSVO) gav under år 2010 en 
arbetsgrupp med representanter från länets äldrepsykiatri, primärvård, fem 
kommuner samt Blekinge kompetenscentrum i uppdrag att revidera de år 2005 
fastställda riktlinjerna för vård av personer med demenssjukdom i Blekinge. 
 
De reviderade regionala riktlinjerna utgör en anpassning till Nationella riktlinjer 
för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 – stöd för styrning och ledning. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att  reviderade regionala riktlinjer ska gälla för Äldrenämnden i Karlskrona 
kommun från och med den 1 maj 2011, samt 

 
2. att  med stöd av de regionala riktlinjerna uppdra åt Äldreförvaltningen att i 
samråd med Handikappförvaltningen utarbeta lokal handlingsplan som ska gälla 
från den 1 januari 2012. 
 
3.  att uppdra åt äldreförvaltningen att utarbeta ett förslag till handlingsplan. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar därtill att föreslå Äldrenämnden 
 
4.  att Äldrenämnden ska fastställa handlingsplan enligt att-sats 3 i oktober månad 
2011. 

 
  Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
 __________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.312.736 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Hemtjänst  
 
 
 
 
 

§ 42 
Upphandling korttidsvård. 

  
Äldrenämnden köper i dag driften av 20 platser för korttidsvård av Vårdteam 
Blekinge AB. Verksamheten bedrivs vid Rosengården. 
 
Avtalet med Vårdteam Blekinge AB löper ut 2012-02-28. 

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att  upphandla löpande drift av 16 platser för korttidsvård samt tillgång till fyra 
platser, 

  
2. att  upphandlingsunderlag ska baseras på den övergripande inriktning som 
redovisas i äldreförvaltningens PM, samt 
 
3. att  uppdra till förvaltningschefen att genomföra erforderliga förhandlingar med 
fackliga organisationer. 
 
Äldreförvaltningen föreslår därutöver att Äldrenämnden beslutar 
 
4. att  uppdra till chefen för det strategiska området Hemtjänst att upprätta kalkyl 
för drift i kommunens regi. 
 
Äldreförvaltningen föreslår slutligen att Äldrenämnden beslutar 
 
5. att  uppdra åt förvaltningschefen att i samråd med upphandlingsenheten 
förlänga nuvarande avtal med Vårdteam Blekinge AB till 2012-08-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

 ___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2009.442.709 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 § 43 
 Utökad investeringsram till inventarier i nya administrativa lokaler i 

Kungsmarken. 
 

Kommunfullmäktige tog i samband med budgetbeslutet 2009-2011 beslut om 
besparingar genom lokaleffektivisering. 
 
Inom Äldrenämndens verksamhet kommer ett antal arbetsplatser att 
samlokaliseras i nya lokaler inom Kungsmarken. 
 
De nya lokalerna kommer att vara arbetsplats för ca 120 medarbetare inom 
Äldreförvaltningen. En projektgrupp har tillsats för att planera inredning och 
arbetsmiljö i arbetsrum och gemensamhetsutrymmen. Investeringar för nya 
möbler m m till dessa utrymmen kommer att medföra extra investeringar under 
2011. 
 
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) påpekar vikten av ett stort mötesrum så att 
Äldrenämnden har möjlighet att hålla sina möten i Kungsmarken. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att  hemställa hos Kommunstyrelsen att Äldrenämndens investeringsram för 2011 
utökas med 0,5 Mkr. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.282.739 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 § 44 
 Medborgarförslag – Volontärer inom äldreomsorgen. 
 

Medborgarförslag angående volontärer i äldreomsorgen har inkommit från Ulla 
Thurbin till Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-25. Medborgarförslaget 
är överlämnat till Äldrenämndens för beredning. 
 
Medborgarförslaget tar upp 
 

 Möjliggöra för äldre personer, som vistas på olika former av boenden, att 
få möjlighet till exempelvis vistelser utomhus, hjälp med tidningsläsning, 
hjälp med att äta, möjligheter till samtal. 

 
 Viktigt för äldre att känna lite ”guldkant” på tillvaron på ålderns höst. 

 
Inom verksamhetsområdet Dagliga aktiviteter har samtal förts om att utveckla 
samband med frivilligarbetet liknande medborgarförslaget. 
 
För att kunna bygga upp en frivilligverksamhet med volontärer behövs personella 
resurser inom verksamhetsområdet som kan organisera den verksamhet. 
 
Verksamheten har i nuläget gjort en bedömning att avsätta del av tjänst för att mer 
fördjupat se över hur en sådan verksamhet kan byggas upp och utvecklas till att 
frivilliga/volontärer kan bidra till stimulans och aktivitet för den enskilde 
brukaren inom äldreomsorgens olika verksamhetsområden. 
 
Den grupp med frivilliga/volontärer som bildas kan då möjliggöra just den delen 
som medborgarförslaget syftar till. 
  (forts). 
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   Dnr ÄN 2010.282.739 
 
 
 
 
 
 
 
 § 44 (forts). 
 Medborgarförslag – Volontärer inom äldreomsorgen. 
 

Peter Johansson (S) påpekar att volontärinsatserna inte får ersätta befintliga 
arbeten utan ska vara ett komplement, samt att samarbete med frivilliga 
organisationer är viktigt. 
 
Kent Lewén (FP) instämmer i påpekandet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att  föreslå Kommunfullmäktige bifalla medborgarförslag angående volontärer 
inom äldreomsorgen, samt 
 
2. att  yttrandet kompletteras med Peter Johanssons (S) påpekande. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
 __________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 
 
  

§ 45 
Budget- och verksamhetsuppföljning per mars 2011. 

 
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet. 
 
Äldrenämndens ackumulerade utfall per mars 2011 uppgår till +0,8 Mkr.  
(+0,5 Mkr föregående månad). 
 
Prognos för 2011 uppgår till 0,0 Mkr. 
 

  Antal disponibla bostäder för mars månad uppgår till 20 lägenheter. 
   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 32 464 31 932 532
Verksamhetens kostnader -198 879 -199 132 253
Nettokostnad -166 415 -167 200 785

   
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
 att  godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning per mars 2011. 

 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
___________________ 
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Diariet    ÄN 2011.181.730 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 § 46 
 Information om handlingsplan för Jämställdhet och Mångfald. 
 
 Sirpa Hjelm, äldrekonsulent informerar i ärendet. 
 
 Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga förvaltningar och bolag i Karlskrona 

kommun ska ta fram en handlingsplan för jämställdhet och en annan för etnisk 
mångfald. 

 
 En arbetsgrupp som representerar Äldreförvaltningens olika verksamheter har 

tagit fram ett förslag till en sammanhållen handlingsplan för Jämställdhet och 
Mångfald. 

 
 Angela Sandström (S) yrkar på att Äldreförvaltningen tar fram en aktivitetsplan 

för fler manligt anställda inom äldreomsorgen. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 1. att  uppdra åt Äldreförvaltningen att ta fram en aktivitetsplan för fler manligt 

anställda inom äldreomsorgen, samt 
 
 2. att  ta informationen till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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§ 47 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2011. 
b) Arbetsutskottets protokoll 2011-04-13. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 48 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
§ 27 Justering av budgetramar – Budget 2011 och planer 2012-2013. 
§ 28 IT Infrastrukturprogram. 
§ 29 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den  
1 februari 2011. 
 
Kommunstyrelsen 
§ 83 Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade verksamhet. 
 
Handikappnämnden 
§ 15 Övrigt – Bostadsanpassningshandläggare. 
 

 Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 11:08. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänstens område – överenskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting. 
Cirkulär 11:14. Vårpropositionen för år 2011. 

 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll från Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2011-01-17. 
Protokoll från Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2011-02-14. 
 
___________________ 
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§ 49 
Frågor/Information 
 
Servicepaket 
Kent Lewén (FP) undrar vad servicepaket 1 och 2 innehåller. 
 
Eva Herbertson, utvecklingschef redogör vad servicepaketen innehåller. 
 

 Äldrenämndens arbetsutskott den 8 juni 2011 
Ordföranden Jan-Åke Nordin (M) informerar att det inte kommer vara någon 
rullande ersättare på Äldrenämndens arbetsutskott den 8 juni utan deltagare från 
varje parti kommer inbjudas att delta. 

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 maj 2011. 
 
 

 § 50 Program för boendemiljö. 
 
 § 51 Ansökan om utvecklingsmedel för 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och 

barn som har bevittnat våld. 
 
 § 52 Tillägg och ändring av Äldrenämndens attest- och delegationsreglemente. 
 
 § 53 Ansökan om statsbidrag för lokala värdighetsgarantier. 
 
 § 54 Riktlinjer för Lex Sarah. 
 
 § 55 Ansvarsfördelning för patientsäkerhetsarbetet i Äldreförvaltningen. 
 
 § 56 Delårsbokslut och budgetuppföljning per april 2011. 
 
 § 57 Arbetsskadeanmälningar – vidtagna åtgärder. 
 
 § 58 Delegeringsbeslut. 
 
 § 59 Meddelanden. 
 
 § 60 Frågor/Information. 
 
 § 61 Övrigt. 
 

 
___________________ 

 
 
 



  25 maj 2011 2

 
Plats och tid Freden, Ruthensparre, 
 onsdagen den 25 maj 2011, kl 15.00 – 16.25 
 
 
Beslutande ordförande Peter Johansson (S)    
 Ledamöter Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V)    
 
Tjänstgörande ersättare Kenneth Matsson (FP) 
  Bengt Lindström (M) 
  Göran Redeén (KD)   
 
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Anita Löfström (S) 
  Bo Arnesjö (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Sven-Åke Falkstrand (C)    
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren 
   ansvarig controller Peter Arkeklint 
   socialt ansvarig samordnare Annika Tronje 
   medicinskt ansvarig samordnare Ann-Britt Mårtensson 
   ansvarig personalspecialist Anna Bergström 
   arbetsterapeut Yvonne Pettersson, kl 15.00-15.15 § 50 
  
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
   
Utses att justera  Marianne Nordin 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 50 - 61 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Peter Johansson 

 
Justerare  ___________________ 

 Marianne Nordin 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 30 maj 2011,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet  Dnr ÄN 2003.200.730 
 
 
 
 
 
 
 
 § 50 
 Program för boendemiljö. 
 
 Eva Herbertson, utvecklingschef och Yvonne Pettersson, arbetsterapeut  
 föredrar ärendet. 
 
 Ramprogrammet daterat 2003-04-01 har i sin helhet omarbetats till ett nytt 

program för boende-, livs- och omsorgsmiljö. Programmet avser främst att 
användas vid nybyggnation men ska även nyttjas vid ombyggnationer och 
renoveringar av särskilt boende. 

 
 Avsikten med programmet är att sammanställa viktiga kvalitéer och riktlinjer som 

skall gälla vid ny-, om- och tillbyggnad av särskilt boende. 
 
 KarlskronaHem, Tekniska förvaltningen och Kommunala Pensionärsrådet har 

ingått i arbetsgruppen. 
 
 Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
 att  godkänna Ramprogrammet för boende-, livs- och omsorgsmiljö. 
 
 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.210.753 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
 
 
 
 
 
 
 § 51 

Ansökan om utvecklingsmedel för 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta 
kvinnor och barn som har bevittnat våld. 

 
Regeringen har avsatt medel år 2011 till kommunerna för att på lokal nivå 
förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat 
våld och män som utövar våld.  
 
Länsstyrelsen i Blekinge har tilldelats 1 791 000 kronor. 
 
Socialstyrelsen och Länsstyrelsens arbetsgrupp gjorde 2008-2009 en tillsyn i 
Karlskrona kommun av kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld. Utifrån tillsynes resultat arbetar Äldreförvaltningen aktivt 
långsiktigt med att förbättra förutsättningarna främst för våldsutsatta äldre 
kvinnor. 
 
Äldreförvaltningen har tagit fram konkreta handlingsprogram/rutiner för olika 
situationer som kan uppkomma. Även rutiner för samverkan med övriga aktörer 
internt och externt har utvecklats. 
 
Som ett led i det långsiktiga arbetet har Äldreförvaltningen för avsikt att ansöka 
om utvecklingsmedel för utbildning av Äldreförvaltningens vård- och 
omsorgspersonal, chefer, Äldrenämndens ledamöter och representanter för 
idéburna organisationer i ”Våld i nära relation – våld mot äldre” under 2011-
2012. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att  hos Länsstyrelsen i Blekinge län, ansöka om 195 000 kronor i 
utvecklingsmedel för 2011 för utbildning i våld i nära relation med fokus äldre. 
 

 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2010.054.002 
 
 
 
 
 
 
 
 § 52 
 Tillägg och ändring i Äldrenämndens attest- och delegationsreglemente. 
 
 Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 
 

Äldreförvaltningen har med anledning av övertagande av handläggning och beslut 
om bostadsanpassningsbidrag kompletterat Äldrenämndens delegations-
förteckning. 
 
Kompletteringarna avser ärenden utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag  
(SFS 1992.1574). Delegation i ovanstående ärenden föreslås gälla fr o m juni 
2011-06-01. 
 
Ett antal justeringar och förtydligande har även gjorts i delegation rörande 
personaladministration. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att  godkänna kompletteringar och ändringar i attest- och delegationsordningen 
att gälla fr o m 1 juni 2011, samt 
 
2. att  anse paragrafen omedelbart justerad. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

 __________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2011.213.047 
Socialstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 § 53 
 Ansökan om statsbidrag för lokala värdighetsgarantier. 
 
 Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 
 

Regeringsbeslut har tagits som har till syfte att stimulera kommunerna utforma 
värdighetsgarantier. Enligt regeringsbeslutet syftar statsbidraget till att stimulera 
kommunerna att utforma lokala värdighetsgarantier för att göra det tydligt för 
äldre personer, anhöriga och kommuninvånare vad de kan förvänta sig av 
äldreomsorgen. 
 
Vid det första ansökningstillfället kan kommunerna ansöka om ett fast bidrag på 
100.000 kronor. 
 
Ansökan för första sökomgången ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den  
7 juni 2011. 
 
Äldreförvaltningens föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att  godkänna ansökan till Socialstyrelsen för första sökomgången om fast 
bidrag för förberedelsearbete för införande av lokala värdighetsgarantier, samt 
 
2. att  anse paragrafen omedelbart justerad. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2008.326.730 
 
 
 
 
 
 
 
 § 54 

Riktlinjer för Lex Sarah. 
 
 Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare föredrar ärendet. 
 

Från och med 2011-07-01 sker förändringar i Socialtjänstlagen gällande  
Lex Sarah. 
 
För att säkerställa och tydliggöra betydelsen av lagändringen och handläggningen 
av Lex Sarah har en riktlinje tagits fram som riktar sig till både kommunal 
verksamhet och yrkesmässig enskild verksamhet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att  fastställa förslag till riktlinje Lex Sarah att gälla från och med den 1 juli 2011. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

 ___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.212.730 
  
    
 
 
 
 
 
 § 55 
 Ansvarsfördelning för patientsäkerhetsarbetet i Äldreförvaltningen. 
 
 Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet. 
 

Vårdgivaren har ansvar för att patientsäkerhetsarbetet bedrivs på ett systematiskt 
sätt som syftar till att förhindra vårdskador. 

 
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 3 kap § 9 ska vårdgivaren 
dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är 
fördelat inom verksamheten. Vårdgivare är enligt framtaget dokument är 
Äldrenämnden. Ansvaret mellan vårdgivarens ansvar för rutiner och 
förebyggande patientsäkerhetsarbete och den enskilde yrkesutövarens ansvar ska 
tydliggöras. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att  anta ansvarsfördelningen för patientsäkerhetsarbetet enligt framtaget 
dokument. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 
 
  

§ 56 
Delårsbokslut och budgetuppföljning per april 2011. 

 
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom och Per Jonsson, förvaltningschef  
föredrar ärendet. 
 
Äldrenämndens ackumulerade utfall per april 2011 uppgår till +0,6 Mkr.  
(+0,8 Mkr föregående månad). 
 
Prognos för 2011 uppgår till +2,0 Mkr. 
   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 42 969 42 465 504
Verksamhetens kostnader -267 700 -267 806 106
Nettokostnad -224 731 -225 341 610

 
Anna Bergström, personalspecialist informerar om nyckeltalen avseende  
personalen.  
  

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att  godkänna upprättad delårsbokslut och budgetuppföljning  per april 2011. 
 

 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

___________________ 
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Diariet    ÄN 2011.216.029  
 
 
 
 
 
 
 
 § 57 
 Arbetsskadeanmälningar – vidtagna åtgärder. 
 
 Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 
 
 att  bordlägga ärendet. 
 
 __________________ 
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§ 58 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret april 2011. 
b) Detaljplan för del av Skavkulla 1:2 m fl, Nättraby. 
c) Detaljplan för Tältet 1 m fl, Bastasjö. 
d) Beslut från Hjälpmedelsinstitutet 2011-05-05 om stöd till kommunal förstudie. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 59 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
§ 48 Årsredovisning för år 2010 Karlskrona kommun. 
§ 49 Revisionsberättelse år 2010 och beslut om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevald i dessa organ. 
§ 50 Ändrat ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser. 
§ 52 Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona kommuns samlade 
verksamhet. 
§ 59 Ändrat huvudmannaskap för bostadsanpassningsbidragens administration. 
§ 61 Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring av kvarvarande 
investeringsmedel. 
 
Kommunstyrelsens AU 
§ 77 Budget 2012 och plan 2013-2014. 
 
Övrigt 
Tack från Inger Andersson, projektledare Äldreförvaltningen. 
 
___________________ 
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§ 60 
Frågor/Information 
 
Statistik för februari 2011. 
Weste Brynestam (C) undrar när statistik för februari månad 2011 avseende 
beläggningen på de särskilda boenden kommer att presenteras. 
 
Per Jonsson, förvaltningschef svarar. 
 
 
Medborgarförslag – Volontärer inom äldreomsorgen. 
Peter Johansson (S) gör ett tillägg i yrkandet avseende rubricerande, 
Äldrenämnden 2011-04-27 § 44. 
 
”Peter Johansson (S) påpekar att volontärinsatserna inte får ersätta befintliga 
arbeten utan ska vara ett komplement, samt att samarbete med frivilliga 
organisationer är ovillkorligt och viktigt.” 
 
 
Medborgarförslag – Ett frivilligt socialt år. 
Peter Johansson (S) undrar varför Äldrenämnden inte har svarat i rubricerande 
ärende. Dnr ÄN 2008.178.730. 
 
Svar kommer att ges vid Äldrenämndens möte den 20 juni 2011. 
 
 
Socialt Ansvarig Samordnare – SAS. 
Peter Johansson (S) efterfrågar en redovisning av socialt ansvarig samordnare hur 
arbetet fortskrider, statistik på resultat och åtgärder önskas. 
 
Kommer att redovisas på Äldrenämndens möte den 20 juni 2011. 

 
___________________ 
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§ 61 
Övrigt 
 
Personalinformation. 
Vikarierande biträdande verksamhetschef Hemtjänst, Anna Hedlund, presenteras. 
Anna Hedlunds vikariat startar den 1 juni 2011 under ordinarie befattningshavares 
barnledighet. 
 
 
Äldrenämndens utbildning. 
Tidplanen för Äldrenämndens utbildning har skjutits fram en månad. Ingen 
utbildning kommer att ske i juni månad, utan tidplanen för utbildningen startar 
upp vid Äldrenämndens möte i augusti. 
 
 
Äldrenämndens möte den 20 juni 2011. 
Då ingen utbildning kommer att ske vid mötet den 20 juni startar Äldrenämndens 
ordinarie möte klockan 14.00. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 20 juni 2011. 
 
§ 62 Tyst minut för Karl-Erik Olsson. 
 
§ 63 Examen för Silvia-systrar. 
 

 § 64 Förtida rekrytering av systemförvaltare till ett nytt verksamhetssystem.   
 
 § 65 Förenklad biståndsbedömning.  

 
 § 66 Ansökan om statsbidrag – Omvårdnadslyftet.  

 
 § 67 Bosättningskommun, vistelsekommun – Ny lagstiftning. 
 
 § 68 Presentation av ny medarbetare, nämndsekreterare. 
 
 § 69 Upphandling - Vedebylund. 
 
 § 70 Verksamhets- och budgetuppföljning per maj 2011. 
 
 § 71 Information – Internkontrollplan.  
 
 § 72 Socialt ansvarig samordnare – Information om arbetet. Ärendet utgår.  
 
 § 73 Digital Nyckelhantering. 
 
 § 74 Språkbanken. 
 
 § 75 Utvärdering – Kvalitetsbarometern 2011. 
 
 § 76 Arbetsskadeanmälningar – vidtagna åtgärder.  
 
 § 77 Avtackning, nämndsekreterare. 
 
 § 78  Delegeringsbeslut. 
 
 § 79  Meddelanden. 
 
 § 80  Frågor/Information. 
 
 § 81 Sommarhälsning. 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Militärhemmet, hörsalen, 
 måndagen den 20 juni 2011, kl 14.00 – 15.40 
 
 
Beslutande ordförande Kent Lewén (FP) 
 Ledamöter Peter Johansson (S)    
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD)    
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Mikael Wickström (S) 
  Bengt Lindström (M)   
 
Övriga närvarande ersättare Anita Löfström (S) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C)    
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   ansvarig controller Peter Arkeklint 
   driftschef larm Niclas Brissmalm 
   ansvarig personalspecialist Anna Bergström  
   tillträdande nämndsekreterare Stina Bergström 
   Silvia-syster Susanne Jarny 
  
  sekreterare Marie-Louise Bescher 
   
Utses att justera  Alf Stålborg 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 62 - 81 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Kent Lewén 

 
Justerare  ___________________ 

 Alf Stålborg 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 23 juni 2011,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Diariet    
 
 
 
 
 
 
 
 § 62 
 Tyst minut. 
 

Ordföranden Kent Lewén ber Äldrenämnden och Äldreförvaltningens tjänstemän 
att delta i en tyst minut för att hedra Karl-Erik Olssons minne vid dennes 
bortgång. 
 
___________________ 
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Diariet     
 
 
 
 
 
 
 
 § 63 
 Examen för Silvia-systrar. 
 

Ordföranden Kent Lewén gratulerar de två första Silvia-systrarna i Karlskrona 
kommun, Susanne Jarny och Victoria Lundström som erhållit sin examen som 
Silvia-syster. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.247.023 
Utveckling & Administration 
 
 
 
 
 
 
 § 64 
 Förtida rekrytering av systemförvaltare till ett nytt verksamhetssystem.   

 
Nuvarande verksamhetssystem Procapita används idag inom Äldreförvaltningen 
och Handikappförvaltningen. 
 
Tjänsterna som IT–samordnare inom förvaltningarna är systemförvaltaren och 
ansvarar för administration, förvaltning och användningen av 
verksamhetssystemet. 
 
Avtalet för nuvarande verksamhetssystem går ut under 2012. Sedan hösten 2010 
och fram till maj 2011 har en person varit anställd för att arbeta fram 
processkartläggningar och underlag för upphandling av verksamhetssystem. 
 
Under hösten 2011 kommer upphandlingsprocessen in i ett skede där 
utvärderingar, planering och beslut om nytt avtal kommer att genomföras.  
 
Nuvarande person som innehar tjänsten som IT-samordnare kommer att vara 
systemförvaltare för det verksamhetssystem som finns i drift idag och tills det 
avvecklas och ersätts med nytt system. 
 
Förvaltning har behov av att säkra införandet av ett nytt verksamhetssystem mot 
bakgrund av att äldreförvaltningens nuvarande IT-samordnare kommer att gå i 
pension under 2013. Mot bakgrund av ovan har Äldreförvaltningen behov av att 
förtidsrekrytera en person med heltidstjänstgöring för planering, utvärdering och 
utbildning av det nya verksamhetssystemet som kommer att upphandlas under 
hösten 2011. 
 
Finansiering av tjänsten föreslås för 2011 tas från utveckling och administrations 
IT-budget. För 2012 föreslås att kostnaden inarbetas i ordinarie budget. 
 
     forts. 
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 Dnr ÄN 2011.247.023 
 
 
 
 
 
 
 

 § 64 (forts). 
Förtida rekrytering av systemförvaltare till ett nytt verksamhetssystem. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta  
 
1.  att omgående genomföra förtidsrekrytering av 1,0 årsarbetare system-
förvaltare, 
 
2.  att  kostnaden för 2011 skall belasta budget för enheten för Utveckling och 
Administration, samt 
 
3.  att  kostnaden för 2012 och framåt ska inarbetas i ordinarie budget. 

 
 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.058.739 
Förvaltningschef 
Myndighetskontor 
 
 
 
 
 
  § 65 
 Förenklad biståndsbedömning. 

 
Äldrenämnden har i budget 2011 beslutat om att införa förenklad bistånds-
bedömning för serviceinsatser inom hemtjänst.  
 
Äldreförvaltningens inriktning har varit att kunna ha beslutsunderlag klart till 
nämndens sammanträde i juni, vilket skulle ha möjliggjort ett igångsättande från 
och med september 2011. 
 
Förarbetet har dock dragit ut på tiden, och förvaltningen gör i dag bedömningen 
att ett igångsättande i september månad inte är möjligt 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1.  att  införandet av förenklad biståndsbedömning för serviceinsatser inom 
hemtjänst senareläggs, samt 
 
2.  att uppdra till Äldreförvaltningen att till nämndens arbetsutskott i augusti 
månad redovisa reviderad tidplan för införandet 

 
 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet    Dnr ÄN 2011.241.047 
Socialstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
§ 66  
Ansökan om statsbidrag – Omvårdnadslyftet. 

 
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 

 
Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom 
äldreomsorgen – Omvårdnadslyftet. Satsningen avser perioden 2011 till och  
med 2014. 
 
Syftet är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka den 
grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den 
kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. 
 
Målet är att höja personalens kompetens och därmed medverka till att höja 
kvaliteten inom äldreomsorgen. 
 
Medlen kan sökas och användas till utbildning som utgår från kurserna i det nya 
vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan. Statsbidraget utgår för 
betygsatta kunskaper. 
 
Möjligt bidrag för Karlskrona kommun år 2011 är 1 045 100 kronor. 
 
Ansökan om medel skall göras till Socialstyrelsen senast den 1 juli 2011. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att  godkänna ansökan om 1 045 100 kronor hos Socialstyrelsen för 
Omvårdnadslyftet. 
 

 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.248.730 
Handikappförvaltningen 
Myndighetskontor 

 
 
 
 
  

 § 67 
 Bosättningskommun, vistelsekommun – Ny lagstiftning. 
 
 Per Jonssons, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 

Den 1 maj 2011 införs nya regler i socialtjänstlagen (2001:453) SoL och i lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS (1993:387) med syfte att 
förtydliga ansvarsfördelningen mellan bosättningskommun/vistelsekommun, 
skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister, stärka den enskildes 
rättsäkerhet. 
 
Äldrenämnden kommer till största del vara berörd utifrån nya regler i 
lagstiftningen vad avser beslut och verkställighet av hemtjänstinsatser som 
bosättningskommun/vistelsekommun. 
 
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att 
verkställa ett beslut som bosättningskommunen fattat. Sådan ersättning skall 
betalas enligt bosättningskommunens ersättningsnivå. 
 
Någon möjlighet att överklaga ersättningsbeslutet finns inte. 
 
Äldrenämndens fastställda ersättningsnivå för hemtjänstinsatser 2011, i priset 
ingår ersättning för behov av dubbelbemanning.  

 
Omvårdnad                                               354 kr per timme  
Service                                                      285 kr per timme 
Städ/Tvätt                                                 279 kr per timme 
Avlösning/Ledsagning                             237 kr per timme 
 
Äldreförvaltningen har tillsammans med Handikappförvaltningen upprättat rutiner 
för att de nya reglerna. Rutinerna kommer att följas upp efter sommaren 2011. 
 
  forts.
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   Dnr ÄN 2011.248.730 
 
 
 
 
 
 
  

§ 67 (forts) 
Bosättningskommun, vistelsekommun – Ny lagstiftning. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att  ersättningsnivån för verkställighet av beslutade hemtjänstinsatser i annan 
kommun än Karlskrona kommun skall för personer med bosättningskommun 
Karlskrona följa Äldrenämndens fastställda ersättningsnivåer enligt ersättning till 
utförare av hemtjänst inom Karlskrona kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet    
 
 
 
 
 
 
 
 § 68 
 Presentation av ny medarbetare. 
 

Ordföranden Kent Lewén presenterar och hälsar den nya nämndsekreteraren,  
Stina Bergström, välkommen. 

 
Stina Bergström kommer närmast från Kristianstads kommun där Stina Bergström 
arbetat med liknande arbetsuppgifter. 
 
Stina Bergström kommer att tillträda den 22 augusti 2011. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.251.059 
Förvaltningschef 
Upphandlingsenhet 
Verksamhetschef Särskilt boende 
 
 
 
 
 § 69 

Upphandling - Vedebylund. 
 
 Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 

Under 2013 kommer ett nytt särskilt boende i Vedebylund att kunna tas i bruk. 
Projektet är på väg in i en detaljerad planeringsfas vad avser inte bara lokalernas 
utformning utan även av den verksamhet som ska bedrivas där. 
 
Äldreförvaltningen föreslår att driften av verksamheten vid det nya särskilda 
boendet i Vedebylund upphandlas. Äldreförvaltningen kommer tillsammans med 
upphandlingsenheten att arbeta fram ett komplett upphandlingsunderlag som 
kommer att föreläggas Äldrenämnden för beslut om fastställande. 
 
Förhandling med berörda fackföreningar har genomförts vecka 24, inga erinringar 
förelåg. 

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1.  att  upphandla löpande drift av verksamheten vid det nya särskilda boendet 
Vedebylund, 
 
2.  att uppdra till Äldreförvaltningen att upprätta förslag till upphandlings-
underlag, 
 
3.  att upphandlingsunderlaget ska fastställas av Äldrenämnden, 

 
4.  att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra erforderliga förhandlingar med 
fackliga organisationer, samt 

 
5. att uppdra till chefen för strategiska verksamhetsområdet Särskilt boende att 

upprätta kalkyl för drift i kommunens egen regi. 
 
   forts. 
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   Dnr ÄN 2011.251.059 
 
 

 
 
 
 
 

 § 69 (forts). 
Upphandling - Vedebylund. 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
   

 Peter Johansson (S) yrkar avslag på att-sats nr 1. 
 
Ordförande ställer proposition på avslag på att-sats nr 1 mot att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 
Votering begärdes. 
 
Propositionsordning 
Den som röstar JA röstar på arbetsutskottets förslag. 
Den som röstar NEJ röstar på Peters Johanssons (S) yrkande på avslag på  
att-sats nr 1. 
 
Nio JA-röster och sex NEJ-röster avgavs. 
 
De som röstade JA är Ann-Marie Branje (M), Sigrid Johansson (M),  
Marianne Nordin (M), Alf Stålborg (SD), Margareta Rodin (FP),  
Weste Brynestam (C), Elin Håkansson (KD), Bengt Lindström (M) och  
Kent Lewén (FP).  
    
De som röstade NEJ är Eva-Lotta Altvall (S), Alf Öien (S), Günter Dessin (V), 
Siv Brorsson (S), Mikael Wickström (S)och Peter Johansson (S). 
 
Äldrenämnden har således beslutat 
 
1. att  upphandla löpande drift av verksamheten vid det nya särskilda boendet 

Vedebylund. 
   forts. 
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  Dnr ÄN 2011.251.059 
 
 
 
 
 
 
 

 § 69 (forts). 
Upphandling - Vedebylund. 

 
Äldrenämnden beslutar därefter 
 
2.  att uppdra till Äldreförvaltningen att upprätta förslag till upphandlings-
underlag, 
 
3.  att upphandlingsunderlaget ska fastställas av Äldrenämnden, 

 
4.  att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra erforderliga förhandlingar med 
fackliga organisationer, samt 

 
5.  att uppdra till chefen för strategiska verksamhetsområdet Särskilt boende att 
upprätta kalkyl för drift i kommunens egen regi. 
 
Peter Johansson (S), Eva-Lotta Altvall (S), Alf Öien (S), Günter Dessin (V),  
Siv Brorsson (S) och Mikael Wickström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Peter Johanssons yrkande. 

 
 __________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 
 
  

§ 70 
Verksamhets- och budgetuppföljning per maj 2011. 

 
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 
 
Äldrenämndens ackumulerade utfall per maj 2011 uppgår till +1,8 Mkr.  
(+0,6 Mkr föregående månad). 
 
Prognos för 2011 uppgår till +2,0 Mkr. 
   
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 53 047 52 998 50
Verksamhetens kostnader -334 949 -336 747 1 799
Nettokostnad -281 901 -283 750 1 849

 
  

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att  godkänna upprättad verksamhets- och budgetuppföljning  per maj 2011. 
 

 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

___________________ 
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Diariet    Dnr ÄN 2011.065.042  
 
 
 
 
 
  
  

§ 71  
Information – Internkontrollplan.  
 
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 
 
I enlighet med Äldrenämndens beslut 2011-03-23 § 32 om internkontrollplan ska 
en löpande rapportering lämnas under året. Slutlig rapportering sker i samband 
med årsbokslutet för 2011.  
 
Sammanställningen presenteras genom två tabeller, dels en tabell över utförda 
kontroller i enlighet med internkontrollplanen, dels en sammanställning över 
åtgärder som skall utföras/vidtagas med anledning av utfallet av genomförda 
kontroller/granskningar.  
 

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att  lägga informationen till handlingarna.  

 
 Äldrenämnden beslutar i enligt förvaltningens förslag.  

 
___________________ 
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   Dnr ÄN 2011.237.730 
 
 
 
 
 

 
 
§ 72  
Socialt ansvarig samordnare – Information om arbetet.  
 
Ärendet utgår. 

 
__________________
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   Dnr ÄN 2011.203.730 
 
 
 
 
 
 
 
§ 73 

 Digital Nyckelhanering. 
 
 Niclas Brissmalm, driftchef larm informerar i ärendet. 
 
 Upphandlingsarbetet pågår och anbuden öppnas vecka 25. 
 
 En kartläggning kommer att genomföras under september – november 2011.  
 
 En 50 % administratörstjänst kommer att tillsättas under november 2011 då 

nyckellåsen kommer att börja installeras. 
 
 Man beräknar att sju lås/dag kommer installeras på landsbygden och 12 lås/dag i 

centralorten. 
 
 Under maj 2012 ska arbetet vara klart med alla installationer. 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet    Dnr ÄN 2011.174.730 
 
 
 
 
 
 
 
 § 74 
 Språkbanken. 
 
 Under november 2010 – mars 2011 har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag hur 

Äldreförvaltningens språkbank ska utvecklas för att svara upp mot de 
förväntningar som äldreomsorgen ställs inför idag. 

 
Enligt socialtjänstlagen ska alla brukare ha möjlighet till välbefinnande och 
värdigt liv. Planering och utförandet av insatser ska ske på ett sätt som erbjuder 
delaktighet för brukaren. Dessutom ska kommunen verka för att det finns tillgång 
till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där detta behövs i 
omvårdnaden om äldre människor. 
 
Informationens tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2011.234.730 
 
 
 
 
 
 
 
 § 75 
 Utvärdering – Kvalitetsbarometern 2011. 
 
 Per Jonsson, förvaltningschef informerar i ärendet. 
 
 Av redovisning av 2011 års Kvalitetsbarometer framgår ett antal s k 

förbättringsområden. Flera av dessa är områden som i något avseende tonat fram i 
tidigare Kvalitetsbarometrar, men även i andra undersökningar såsom 
Äldreguiden och Öppna jämförelser. 

 
 Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbetet skall vara långsiktligt och 

präglas av ständiga förbättringar. Det är viktigt att fokus riktas mot identifierade 
förbättringsområden och att arbetet med förbättringarna sker systematiskt och med 
bred delaktighet. 

 
 Verksamhetscheferna för Hemtjänst och Särskilt boende ansvarar för att analys 

görs av utfallet av Kvalitetsbarometer 2011 inom respektive verksamhetsområde. 
 
 Verksamhetscheferna ska den 20 december 2011 redovisa vidtagna åtgärder samt 

resultat av dessa vid ledningsgruppens möte. 
 
 Utvecklingschefen ansvarar för att samtal initieras med Serviceförvaltningen 

avseende förbättringsarbetet inom kostområdet. Utvecklingschefen har även 
ansvar för att initierade riktade samtal med de privata utförarna utförs. 

 
 Resultatet av de olika förbättringsåtgärderna ska redovisas för Äldrenämnden. 
 
 Informationens tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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  ÄN 2011.216.029 
 
 
 
 
 
 
 
§ 76  
Arbetsskadeanmälningar – vidtagna åtgärder  
 
Anna Bergström, ansvarig personalspecialist informerar om 
arbetsskadeanmälningar och vidtagna åtgärder. 
 
Totalt anmälda skador för 2010 är 184 stycken som fördelas: 
 

 Administration 2 
 Hälso- och sjukvårdsorganisationen 1 
 Omsorg 178 
 Studerande 3 

 
Informationen tas till dagens protokoll.  
 
__________________ 
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Diariet   Dnr 
 
 
 
 
 
 
 

§ 77 
Avtackning 
 
Ordföranden Kent Lewén avtackar nämndsekreterare Marie-Louise Bescher  
som nu går vidare till en tjänst som nämndesekreterare på Samhällsbyggnads-
förvaltningen och Miljö- och byggnadsnämnden inom Karlskrona kommun. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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§ 78 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret maj 2011. 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2011-05-11. 
c) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2011-06-08. 

 
 

Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 79 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
§ 79 Revidering av dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i  
Karlskrona kommun”. 
§ 81 Uppdatering av grafisk profil för Karlskrona kommun. 
 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Information om prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre 2011 – en 
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll med Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2011-04-14 
 
Övrigt 
Tack från Birgitta Hedvall med anledning av Hans Hedvalls bortgång. 
 
___________________ 
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§ 80 
Frågor/Information 
 
Avgiftssystem 
Peter Johansson (S) vill ha en redovisning på hur sänkt skatt för personer påverkar 
avgiftsberäkningarna för brukare inom äldreomsorg. 
 
Äldreförvaltningen återkommer med svar. 

 
___________________ 
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Diariet   Dnr 
 
 
 
 
 
 
 
 § 81 
 Sommarhälsning. 
 

Ordföranden Kent Lewén önskar Äldrenämnden och all personal en trevlig 
sommar. 
 
2:e vice ordföranden Peter Johansson önskar ordföranden, Äldrenämnden och  
all personal en trevlig sommar. 
 
Äldrenämnden framför därefter sin hälsning till ordföranden Jan-Åke Nordin. 

 
 __________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 augusti 2011. 
 
 

 § 82  Svar till Swedbank Juristbyrå med anledning av testamente  
 
 § 83  Yttrande över förslag till Ungdomspolitiskt program i Karlskrona kommun  

 
 § 84  Förslag till plan för social mångfald för Karlskrona kommun 2012-2014 

 
 § 85 Detaljplan för del av Karlskrona 3:3, Västra Backabo  
 
 § 86 Projektering av nybyggnad av äldreboende, Handelsträdgården Vedebylund  
 
 § 87 Riktlinjer för omvårdnadsjournaler samt gallringsplan  
 
 § 88 Verksamhets- och budgetuppföljning per juli 2011   
 
 § 89  Avtackning av ansvarig controller  
 
 § 90  Livsmedelsverkets nya riktlinjer för mat inom äldreomsorgen  
 
 § 91 Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård- och omsorg om 

äldre personer  
 
 § 92 Avvikelser och fallrapporter 2010  
 
 § 93 Hälso- och sjukvårdsenkät 2011  

 
 § 94  Delegeringsbeslut  
 
 § 95 Meddelanden. 
 
 § 96 Frågor/Information. 
 
 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Ruthensparre, Freden 
 onsdagen den 24 augusti 2011, kl 15.05 – 16.45 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S)    
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
  
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S)   
 
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S) 
  Bengt Lindström (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (KD) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
   
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   ansvarig controller Nina Larsson  
   controller Helena Cedergren  
   ansvarig personalspecialist Anna Bergström  
   verksamhetschef särskilt boende Ewa Carlsson Sjögren  
   bitr verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorg Boris Svensson  
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   äldrekonsulent Sirpa Hjelm  
   verksamhetschef dagliga aktiviteter Carina Thörnqvist  
   verksamhetschef  resurs- och kompetens Susanne Nordin 
   bitr verksamhetschef resurs- och kompetens Anna Hedlund   
   avgående ansvarig controller Peter Arkeklint  
   MAS Ann-Britt Mårtensson  
   SAS Annika Tronje  
   projektledare Leif Lönnquist  
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  sekreterare Stina Bergström  
   
Utses att justera  Margareta Rodin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 82 - 96 
  Stina Bergström  

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Margareta Rodin  
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     augusti 2011,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
 



  24 augusti 2011 4

   
Diariet   Dnr ÄN 2011.356.118 
 
 
 
 
 
 
  
 § 82 

Svar till Swedbanks juristbyrå med anledning av testamente.  
 

Swedbank Juristbyrå har kontaktat Karlskrona kommun angående Ernst 
Gustafsson dödsbo.  
 
Ernst Gustafsson har bott på Elineberg och har i testamente bland annat angivit 
följande: ”Återstoden av kvarlåtenskapen skall komma de boende och personalen 
på avdelningen Sandhem på Elinebergs äldreboende till godo för deras 
gemensamma trivsel. Beslut om hur medlen skall användas skall fattas av de tre ur 
personalen på avdelningen som har arbetat längst tid på Elineberg. Beslutet skall 
vara enhälligt”.  
 
Kammarkollegiet har i skrivelse meddelat Swedbanks Juristbyrå att de önskar 
uppgifter uppgifter/svar på frågor inför dess ställningstagande till testamentet. 
Swedbanks Juristbyrå har ombett Karlskrona kommun att lämna in uppgifter 
avseende punkterna 7 och 8.  
7. Ett åtagande från Elinebergs äldreboende motses vari det ska att boendet kan ta 
hand om arvet i enlighet med testators vilja.  
8. Om kommunen har några föreskrifter om mottagande om arv från boende 
motses även detta.  
 
Karlskrona kommun, äldrenämnden, har tidigare mottagit donationer genom 
arv/testamente.  
 
Karlskrona kommun har inga generella föreskrifter som motsäger mottagande av 
arv från boende.  
 
Äldreförvaltningens bedömning är att det inte finns några hinder ur Karlskrona 
kommuns synvinkel att genom äldrenämnden, Elinebergs särskilda boende, ta 
emot donationen i enlighet med Ernst Gustafssons testamente.  
 
Samråd har skett med kommunjuristen.  
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§ 82 (forts.)   
Svar till Swedbanks juristbyrå med anledning av testamente.  

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att  äldrenämnden, Karlskrona kommun, tacksamt mottar donationen,  
 
2. att  lämna uppgifter/svar till Swedbanks Juristbyrå i enlighet med ovan, samt  

 
3. att  uppdra till områdeschefen för Elinebergs särskilda boende att tillse att 

donationen nyttjas i enlighet med testators vilja, samt att redovisning av hur 
medlen nyttjas återrapporteras till äldrenämnden.  

 
 

 Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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   Dnr ÄN 2011.267.100 
 
 
    
 
 
 
 
  § 83 
 Yttrande över förslag till Ungdomspolitiskt program i Karlskrona kommun. 
 
 Idrotts- och fritidsförvaltningen har i samarbetet med de kommunala 

förvaltningarna, utom äldreförvaltningen, utarbetat ett förslag till ett 
kommunövergripande ungdomspolitiskt program.  

 
 Äldrenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över programmet.  

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att  ställa sig positiva till förslaget till Ungdomspolitiskt program i Karlskrona 
kommun.  
 
att  framföra lämpligheten att även äldreförvaltningen deltar i ungdomsrådet.  

 
 Arbetsutskottets beslut  

  
 att  anse att ärendet är berett och att beslut fattas under Äldrenämndens 

sammanträde den 24 augusti 2011.  
  

Peter Johansson (S) lämnar skriftligt yttrande och yrkar att yttrandet ska biläggas 
protokollet.  
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut under proposition och finner 
att Äldrenämnden beslutar i enlighet med detta.  
 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkande under proposition och finner att 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med detta.   

 
 Äldrenämnden beslutar  
 

1. att  ställa sig positiva till förslaget till Ungdomspolitiskt program i Karlskrona 
kommun.  

 
2. att  framföra lämpligheten att även äldreförvaltningen deltar i ungdomsrådet.  

 
3. att  bilägga Peter Johanssons (S) skriftliga yttrande till protokollet.  

 
 
 __________________ 
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   Dnr ÄN 2011.277.109 
    
 
   
 
    
  
     

§ 84 
Förslag till plan för social mångfald för Karlskrona kommun 2012-2014.  
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har skickat ut ett förslag till plan för social 
mångfald för Karlskrona kommuns samlade verksamheter 2012-2014 på remiss 
till styrelser och nämnder.  
 
Planen för social mångfald omfattar samtliga diskrimineringsgrunder i 
diskrimineringslagen, det vill säga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  
 
Planen för social mångfald revideras vart tredje år. Den utgör grund för 
nämndernas och styrelsernas handlingsplaner med specifika mål och åtgärder. 
Dessa tas fram årligen och redovisas i verksamhetsplan. Uppföljning görs genom 
verksamhetsberättelse.  
 
Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut 
och all verksamhet. ”Målgruppen för mångfaldsplanen är förtroendevalda, 
anställda och medborgare”.  

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
att  Äldreförvaltningen föreslår att Äldrenämnden beslutar att lämna sitt svar till 
kommunstyrelsen enligt äldreförvaltningens synpunkter.  

 
 Arbetsutskottets beslut  

 
att  föreslå Äldrenämnden beslutar att lämna sitt svar till kommunstyrelsen enligt 

äldreförvaltningens synpunkter.  
 
 att  redaktionella ändringar ska göras i enlighet med Peter Johanssons (S) förslag.  
 
 att  yttrandet ska justeras i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 

heltidsanställningar.  
 

 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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  Dnr ÄN 2011.273.214 
 
 
   
 
 
 
 

 § 85 
 Detaljplan för del av Karlskrona 3:3, Västra Backabo 
 

Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 3:3 är översänt till äldrenämnden för 
samråd.  
 
Planens syfte är att  
- fullfölja riktlinjerna i Översiktsplanen 2030, 
- utveckla Rosenholm till en allsidig och aktiv stadsdel,  
- markera Rosenholm som porten till staden vid havet, samt  
- förbinda Rosenholm med centrala Trossö och Kulturarvet.  

 
Översiktsplanen 2030 befäster strategier för kommunens fortsatta utveckling mot 
det hållbara samhället. Detaljplanförslaget tar upp flera av dessa strategier. 
Positivt är också att den nya stadsdelen kommer att signalera början av 
stadsområdet.  
 
En stadsdel nära trafikflödet in och ut från centrum och med busstrafik inom 
området är lämplig för planering av ett nytt omvårdnadsboende. 
Äldreförvaltningen föreslår att en tomt reserveras för detta ändamål. Lokalisering 
av tomten bör ske med hänsyn till behovet att ha låga bullernivåer från 
vägtrafiken vid utevistelser, att ha vacker utsikt och tilltalande natur runt omkring 
samt att kunna använda de rekreationsmöjligheter som omgivningen erbjuder. 
Äldreförvaltningen föreslår att byggrätt för ett omvårdnadsboende planeras in på 
planområdets östra del där det i planförslaget nu står byggrätt för Xv3fb2. Denna 
byggrätt flyttas ett steg längre sydostlig riktning och ersätter den nu föreslagna 
byggrätten Vv3fb2 som i sin tur flyttas ett steg längre i ostlig riktning. Detta 
innebär att byggrätter för tvåvåningshus parhus ersätts med en byggrätt för 
omvårdnadsboende, dock med en annan lokalisering. Äldreförvaltningen önskar 
medverka i vidare planering för att komma fram till en lösning som 
överensstämmer med planförslagets övriga intentioner.  
 
Biltrafiken till bostadshusen sker via återvändsgator vilket ger en lugn 
trafiksituation i området. De befintliga naturstigarna finns kvar och möjliggör 
rekreation i skogen runt omkring. Gång- och cykelvägarna inom det byggda 
området föreslås som återvändsvägar.  
 
  (forts.) 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.273.214 
Handikappförvaltningen 
 
 
 
 
 
  

§ 85 (forts) 
 
Personer med nedsatt rörelseförmåga, boende med barnvagnar samt cyklister får 
bättre tillgänglighet i området om vändplatserna i det västra området binds ihop 
med en gång- och cykelväg, likaså vändplatserna i det östra området. 
Genomfartstrafik med bilar hindras med lämpliga åtgärder för att bevara den 
lugna miljön.  
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att  att lämna sina synpunkter på detaljplansförslaget för del av Karlskrona 3:3,        
Västra Backabo enligt ovan.  
 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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Diariet   Dnr ÄN 2011.254.736 
 
 
 
 
  
 
 
 § 86 
 Projektering av nybyggnad av äldreboende, Handelsträdgården 
 Vedebylund 

 
I enlighet med äldrenämndens verksamhetsplan 2011 plan 2012-2013 har 
äldreförvaltningen påbörjar arbetet med planering för nytt äldreboende vid 
handelsträdgårdstomten (Vedebylunds området). Planeringen för etableringen har 
genomförts tillsammans med AB Karlskrona Hem och Tekniska förvaltningen. En 
del i förprojekteringen har varit att arbeta fram ett nytt ramprogram för boende-, 
livs- och omsorgsmiljö som äldrenämnden beslutade om 2011-05-25.  
 
Det nya boendet vid handelsträdgårdstomten är planerad att innehålla 48 
lägenheter, gemensamhetsutrymmen och en träffpunkt som kommer att tillhöra 
verksamhetsområdet dagliga aktiviteter. 
 
Vid äldrenämndens arbetsutskott 2011-06-08 fick arbetsutskottet en föredragning 
om projektläget samt visning av skissbeskrivningar för äldreboendet. För 
närvarande är tidplan att det nya boendet skall kunna vara klart under våren 2013 
tidplanen får dock bedömas som preliminär. Projektet är nu på väg in en mer 
detaljerad planeringsfas där projektering för äldreboendet påbörjas tillsammans 
med entreprenörer. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
1. att  hemställa hos tekniska förvaltningen att medverka i projektering vid 

etablering av 48 lägenheter och träffpunkt enligt ovan vid 
handelsträdgårdstomten Vedebylund 

 
2. att  hemställa om att tekniska förvaltningen att i samråd med 

äldreförvaltningen teckna för projektet erforderliga samarbetsavtal med 
Karlskrona Hem  

 
3. att  hemställa hos tekniska nämnden att upprätta förslag till hyresavtal med 

Karlskrona Hem  
 

Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

 __________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2011.365.730 
 
 
 
 
 
 
  

§ 87 
Riktlinjer för omvårdnadsjournaler samt gallringsplan. 

 
Kommunarkivarie Magdalena Nordin, kommunledningsförvaltningen har i 
samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska reviderat - Riktlinjer för 
omvårdnadsjournaler. Dokumentet är uppdaterat efter senaste lagändringarna och 
anpassat till datajournal. 

 
 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna Riktlinjer för omvårdnadsjournal inklusive gallringsplan 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.  

 
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
___________________ 
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Diariet    Dnr ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 
  
  

§ 88 
Verksamhets- och budgetuppföljning per juli 2011   
 
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet. 
 
Äldrenämndens ackumulerade utfall per juli 2011 uppgår till + 1,8 Mkr.  
 
Prognos för 2011 uppgår till + 2,0 Mkr.  
 
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 74 489 74 063 426
Verksamhetens kostnader -467 054 -468 406 1352
Nettokostnad -392 564 -394 343 1778

 
 

  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
  att  godkänna upprättad verksamhets- och budgetuppföljning per juli 2011.  
   
  Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
 
  Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

 
 
___________________ 
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§ 89  
Avtackning av ansvarig controller  
 
Ansvarig controller Peter Arkeklint har valt att gå vidare och påbörjar nu tjänst 
som ansvarig controller på barn- och ungdomsförvaltningen. Äldrenämnden 
framför sitt tack för ett väl utfört arbete och önskar lycka till med den nya tjänsten.  
 
___________________ 
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§ 90  
Livsmedelsverkets nya riktlinjer för mat inom äldreomsorgen.  
 
Åsa Ottosson, nutritionsansvarig dietist, informerar om livsmedelsverkets nya 
riktlinjer för mat inom äldreomsorgen.  

 
 
Informationen tas till dagens protokoll  

 
__________________
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   Dnr ÄN 2011.42.776 
 
 
 
 
 
 
 
§ 91 

 Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård- och 
omsorg om äldre personer.  

 
 Äldreförvaltningen, har i enlighet med gällande regelverk, ansökt om 

stimulansmedel för år 2010. Ansökan sker genom webbaserad ansökningsblankett.  
 
 Enligt regelverket för ansökan kan Karlskrona kommun ansöka om 1 431,5 tkr för 

år 2011. Äldreförvaltningen har sökt om hela beloppet.  
 
 Med beaktande av resterande medel från år 2010 disponeras för år 2011 

nedanstående stimulansmedel (hänsyn ej taget till hittillsvarande förbrukning 
under 2011). Rehabprojektet tillförs medel i denna ansökan, övriga projekt avser 
från 2010 överförda medel.  

 
 Ansökan för 2011 görs i samverkan med Landstinget Blekinge. Samverkansavtal 

gällande rehabiliterande verksamhet är under upprättande.  
 
 Rehab   5 500,5 
 Demens  1640,00 
 Soc innehållet   621,00 
 Förebyggande hembesök  222,0  
 
 Totalt   7 983,5  
 
 
 Äldreförvaltningens förslag  
  
 att  godkänna av förvaltningen upprättad ansökan om stimulansbidrag 2011.  
   
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 __________________ 
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Diariet    Dnr ÄN 2010.370.770 
 
 
 
 
 
 
 
 § 92 
 Avvikelser och fallrapporter 2010.  

 
Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar om avvikelser och fallrapporter avseende 
år 2010.  
 
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för ”Lokal 
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg”. De reviderade 
riktlinjerna är förtydligade med rutiner för lokal avvikelsehantering där 
riskbedömning av medicinska avvikande händelser skall göras av tjänstgörande 
sjuksköterska samt ett flödesschema för hantering av avvikelser. Även 
fallrapporteringen är förtydligad och ett nytt underlag för fallanalys har tagits 
fram.  
 Denna rapport omfattar inkomna rapporter för år 2010, 2009 års siffror 
presenteras i parantes. 

 
Redovisning av avvikelser och fall kvartalsvis för år 2010, 2009 års siffror 
inom parentes. 
 

Kvartal 
ÅR 2010 

Läkemedels
- 
hantering 

Omvårdnad/
incidenter 

Fall TOTALT 
ANTAL 

Januari - mars 50 (53) 48 (33) 547 
(651) 

645 (737) 

April - juni 55 (67) 33 (26) 564 
(603) 

652 (696) 

Juli - september 62 (67) 47 (32) 616 
(622) 

725 (721) 

Oktober - 
december 

77 (53) 51 (25) 653 
(529) 

781 (607) 

TOTALT 244 (240) 179 (116) 2380 
(2405) 

2808 
(2761) 

 
Informationen tas till dagens protokoll 
 
___________________ 
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Diariet  Dnr ÄN 2011.366.704 
 
 
 
 
 
 
 
 § 93 
 Hälso- och sjukvårdsenkät 2011  

 
Under v 17 år 2011 besvarade samtliga patientansvariga sjuksköterskor (PAS) en 
enkät om den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Enkäten är 
sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och undersökningen 
är en del i MAS-tillsynen.  
 
De patientansvariga sjuksköterskorna har varje vår sedan år 2002 besvarat en 
liknande enkät.  

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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§ 94 
Delegeringsbeslut 

 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret juni-juli 2011. (Pärmen)  
b) Arbetsutskottets protokoll 2011-08-10. (Pärmen)  
c) Ärenden avgjorda angående bostadsanpassningsbidrag 2011-07-06 och 2011-

07-19. (Pärmen)  
d) Förvaltningsrätten i Växjö dom 2011-07-12. Mål nr 1003-11. (Pärmen)  
e) Förvaltningsrätten i Växjö dom 2011-07-21. Mål nr 1002-11. (Pärmen) 
f) Förvaltningsrätten i Växjö dom 2011-07-21. Mål nr 1783-11. (Pärmen) 
g) Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö 2011-07-20. (Pärmen)  
h) Program för detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde 2011-07-20( Pärmen)  
i) Detaljplan för Magistraten §6 och del av Karlskrona 4:43, Trossö 2011-07-20. 

(Pärmen) 
j) Detaljplan för del av kvarteret Dahlberg m m på Trossö 2011-07-20. (Pärmen)  

 
 
 

Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 95 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
§ 101 Avsägelser av kommunala uppdrag.  
§ 104 Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet.  
§ 105 Delårsrapport per den 30 april 2011 för hela Karlskrona kommuns samlade 
verksamhet.  
§ 111 Förslag till ändring av reglemente för Äldrenämnden.  
§ 116 Svar på medborgarförslag om fler volontärer inom äldreomsorgen.  
 
Kommunstyrelsen  
§ 147 Inventarier till Äldreförvaltningens nya administrativa lokaler i 
Kungsmarken.  
 
Kommunstyrelsens AU  
§ 103 Förslag till Mångfaldsplan för Karlskrona kommuns samlade verksamhet 
2012-2014.  

 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Landstingets förtroendenämnds protokoll 2011-03-31.   
Landstingets förtroendenämnds protokoll 2011-06-09.   

 
 
___________________ 
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§ 96 
Frågor/Information 
 
Angela Sandström (S) ställer en fråga angående bemanning under 
semesterperioden 2011 och efterfrågar en redogörelse angående detta.   
 
Förvaltningschef Per Jonsson svarar att redogörelse kommer att ges under 
nämndens sammanträde i september.  
 
Jonas Nilsson (S) ställer en fråga om hur de privata utförarnas verksamheter följs 
upp.  
 
Jan-Åke Nordin (M) svarar att det dels framkommer i kvalitetsbarometern och 
dels följs det upp genom verksamhetsanalytiker Magnus Gruvbergers samarbete 
gentemot privata utförare.  
 
Alf Stålborg (SD) frågar hur arbetet med utveckling av förutsättningar för 
parboende fortskrider.  
 
Jan-Åke Nordin (M) svarar att utredning pågår som ska presenteras i februari 
månad.  
 
Utvecklingschef Eva Hertbertsson tillägger att detta även behandlas i 
boendeprogrammet.  
 
Alf Stålborg (SD) frågar om Äldrenämnden står för kostnaden för tomma 
lägenheter på Rosengården.  
 
Jan-Åke Nordin (M) svarar att Äldrenämnden står för kostnaden för tomma 
lägenheter på Rosengården och kommer att fortsätta göra det tills verksamheten 
på nytt upphandlats och nytt avtal undertecknats.   
 
Peter Johansson (S) efterfrågar en redogörelse om vad socialt ansvarig 
samordnare (SAS) arbetar med.  
 
Förvaltningschef Per Jonsson svarar att föredragning kommer att ges under 
sammanträdet i september.  
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 28 
september 2011. 
 
 

 § 97  Anslagsreduceringar  
 
 § 98  Förslag med anledning av uppdrag om förenklad biståndsbedömning 

 
 § 99  Verksamhets- och budgetuppföljning per augusti 2011 

 
§ 100   Rapport avseende uppdrag ”Framtagande av tillämpningsanvisning av 

fastställt inriktningsmål gällande personalkontinuitet inom 
hemtjänstverksamhet”.   

 
 § 101 Sammanträdesplan för Äldrenämnden 2012 

 
§ 102 Framställan om att få ta i anspråk medel ur kommunstyrelsens 

investeringsreserv.   
 

 § 103 Rapport intern kontroll.  ÄRENDET UTGÅR.  
 

§ 104  Socialstyrelsens inspektion vid särskilda boendet Vedebylund i Karlskrona 
kommun. 

 
 § 105  Projektbeskrivning – Senior bokväm i Karlskrona. 
 
 § 106 Kvalitetsbarometerns förbättringsförslag. 
 
 § 107 Information från socialt ansvarig samordnare. 
 
 § 108 Redovisning av resultat från veckomätning nattfasta på särskilt boende. 

 
 § 109  Delegeringsbeslut  
 
 § 110 Meddelanden. 
 
 § 111 Frågor/Information. 
 
 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Ruthensparre, Freden 
 onsdagen den 28 september kl 15.07-17.15 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) deltar ej i beslut § 97  
   
  Alf Öien (S) §§ 97-98, deltar ej i beslut § 97 
  Angela Sandström (S) deltar ej i beslut § 97 
  Christer Göstasson (S) deltar ej i beslut § 97 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
  
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) deltar ej i beslut § 97  
  Jonas Nilsson (S) §§ 99-111  
 
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S) §§ 97-98 
  Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S) §§ 97-108 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (KD) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
   
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström  
   ansvarig controller Nina Larsson  
   ansvarig personalspecialist Anna Bergström  
   verksamhetschef särskilt boende Ewa Carlsson Sjögren  
   bitr verksamhetschef Boris Svensson  
   verksamhetschef hemtjänst Ann-Helen Erwing  
   bitr verksamhetschef hemtjänst Anna Hedlund    
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   äldrekonsulent Sirpa Hjelm  
   verksamhetschef dagliga aktiviteter Carina Thörnqvist  
   verksamhetschef resurs- och kompetens Susanne Nordin 
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Tjänstemän (forts.) myndighetschef Annette Thiman 
   MAS Ann-Britt Mårtensson §§ 97-108 
   SAS Annika Tronje  
    projektledare Johan Blomqvist 
 
 
 
 
 sekreterare Stina Bergström  
Utses att justera  Weste Brynestam   
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 97 - 111 
  Stina Bergström  

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Weste Brynestam   
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     oktober 2011,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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 Diariet  ÄN  2011.473.736 
     2011.474.736 

 
 
 
 
 
 
 § 97 
 Anslagsreduceringar   

 
   Arbetsutskottet föreslår att Äldrenämnden beslutar  
 

1. att  minska antalet bostäder på det särskilda boendet Kungshöjden från 
50 bostäder till 30 bostäder.  

 
  2. att  avveckla 10 bostäder vid det särskilda boendet i B-huset Pantern.  
 

3. att uppdra åt förvaltningen att till nämndens sammanträde i september 
redovisa en övergripande plan för hur förändringarna vid B-huset Pantern 
och vid Kungshöjden ska genomföras.  

 
  4. att  en sådan plan även ska omfatta en konsekvensbeskrivning av 

förändringarna.  
 

5. att  uppdra åt äldreförvaltningen att vid Äldrenämndens sammanträde i 
november månad redovisa förslag på hur nämnden under 2012 kan inrätta 
Trygghetsbostäder i B-huset Pantern.  

 
Jan-Åke Nordin (M) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till att-satser 1, 2 och 
5, samt att Äldrenämnden godkänner Äldreförvaltningens övergripande 
plan inklusive konsekvensbeskrivning som delgivits Äldrenämnden under 
sammanträdet i enlighet med att-satser 3 och 4.  
 
Alf Stålborg (SD) yrkar att ärendet återremitteras på grund av ofullständig 
utredning.  
 
Ordföranden ställer Alf Stålborgs (SD) yrkande under proposition och 
finner att Äldrenämnden avslår yrkandet.  
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) och Kent Lewéns (FP) yrkande 
under proposition och finner att Äldrenämnden beslutar i enlighet med 
detta.  
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    ÄN  2011.473.736 
     2011.474.736 

 
 
 
 
 
 

 Äldrenämnden beslutar  
 
1. att bifalla arbetsutskottets förslag gällande att-sats 1,2 och 5, samt 
 
2. att godkänna Äldreförvaltningens övergripande plan inklusive 
konsekvensbeskrivning som delgivits Äldrenämnden under sammanträdet 
2011-09-28 i enlighet med att-satser 3 och 4.   
 
___________________ 

 
 
Peter Johansson (S), Alf Öien (S), Angela Sandström (S), Christer 
Göstasson (S), Siv Brorsson (S) och Günter Dessin (V) deltar inte i 
beslutet.  
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   ÄN 2011.058.739 
 
 
    
 
 
 
 
  § 98 
 Förslag med anledning av uppdrag om förenklad biståndsbedömning 
 

   Genom ”Verksamhetsplan och internbudget 2011” gavs Äldreförvaltningen 
i uppdrag att utforma riktlinje och rutin för förenklad biståndsbedömning 
avseende serviceinsatser för brukare som fyllt 75 år. Insatsens utformning 
skulle utgöras av maximalt åtta timmar per månad. De insatser som 
föreslogs ingå i den förenklade biståndsbedömningen var serviceinsatser 
såsom städning, tvätt, sophantering, klädvård, inköp stöd vid ärende med 
mera samt sociala aktiviteter.  

  
 
   Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden att besluta  
 
   1. att  återta uppdraget. 
 

2. att  uppdra till Äldreförvaltningen att återkomma med förslag på 
åtgärder i syfte att öka den enskildes flexibilitet, integritet och 
självbestämmande inom ramen för befintliga beslut om bistånd.  

  
 
   Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.  

 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
 
 
 __________________ 
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   ÄN 2010.053.042 
    
 
   
 
    
  
   

§ 99 
Verksamhets- och budgetuppföljning per augusti 2011 
 
Nina Larsson, ansvarig controller, informerar om verksamhets- och 
budgetuppföljning per augusti 2011.  
  
Äldrenämndens ackumulerade utfall per augusti 2011 uppgår till + 2,9 Mkr.  
 
Prognos för 2011 uppgår till + 0,3 Mkr.  

 
  

Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 87 343 84 596 2 747
Verksamhetens 
kostnader 

-532 862 -533 057 195

Nettokostnad -445 519 -448 461 2 942
 
 Anna Bergström, samordnande personalspecialist, informerar om 

personalnyckeltal för perioden 1 december 2010 till och med 31 juli 2011.   
 
 

 Äldrenämnden beslutar  
 
1. att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per augusti 2011.  
 
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen.  
 
___________________ 
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  ÄN 2011.438.029 
 
 
   
 
 
 
 

 § 100 
Rapport avseende uppdrag ”Framtagande av tillämpningsanvisning 
av fastställt inriktningsmål gällande personalkontinuitet inom 
hemtjänstverksamhet”.   
 

  Som följd av ”Verksamhetsplan och interbudget 2011” har 
Äldreförvaltningens funktion Utveckling & Administration getts i uppdrag att 
ta fram tillämpningsanvisning av fastställt inriktningsmål gällande 
personalkontinuitet inom hemtjänstverksamhet. Uppdragets syfte är att ta 
fram en anvisning för hur angivet inriktnings- och effektmål ska mätas och 
följas upp.  

 
  Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden vissa förändringar gentemot 

formulerat uppdrag.  
 

 
  Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden att besluta  
 

1. att  godkänna avvikelser, tillägg och förtydligande gentemot uppdraget 
och dess bakgrund enligt tjänsteutlåtande, samt 

 
2. att  uppdra till Äldreförvaltningen att parallellt med att detta uppdrag 

slutförs ta fram förslag på omformulering av effektmål avseende 
personal kontinuitet.  

 
    

 
  Arbetsutskottet beslutar enligt Äldreförvaltningens förslag.  

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
 
___________________ 
 

 



  28 september 2011 9

 
Diariet   ÄN 2007.357.006 

 
 
 
 
  
 
 
 § 101 
 Sammanträdesplan för Äldrenämnden 2012 

 
  Äldrenämnden fastställer varje år en sammanträdesplan för kommande år. 

Äldreförvaltningen har sammanställt ett förslag till tidplan för år 2012.  
  
 
   Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden att besluta  
  
   att  fastställa föreslagen sammanträdesplan för år 2012.  
 
  
   Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
   Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
  

 
 __________________ 
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Diariet  ÄN 2011.472.043 
 
 
 
 
 
 
 

§ 102 
Framställan om att få ta i anspråk medel ur kommunstyrelsens 
investeringsreserv.   

 
Under 2011 har planering för och upphandling av ett 
vikariehanteringssystem pågått inom äldreförvaltningen. Systemet kommer 
att vara en viktig del i Enheten för Resurs- och Kompetensförsörjnings 
arbete med att rekrytera och sätta in vikarier inom äldreomsorgen. Även 
delar av andra förvaltningar kommer att vara berörda då enheten även ger 
service åt bl.a. Serviceförvaltningen. 
 
Kostnaden för att driva systemet inarbetas i äldreförvaltningens ordinarie 
budget. I anskaffningen av systemet ingår en engångsutgift för att få 
tillgång till erforderliga licenser. Eftersom systemet delvis är 
kommunövergripande, med förutsättningar att efterhand ytterligare öka det 
kommungemensamma nyttjandet, har förvaltningen under hand samrått 
med kommunledningsförvaltningen om engångsutgiften för licenser. 
Kommunledningsförvaltningen har då ställt i utsikt att medel bör kunna 
ianspråktas ut kommunstyrelsens investeringsreserv, en utgift som uppgår 
till 904 000 Skr. Den årliga kostnaden för investeringen i licenser, d.v.s. 
avskrivningar och internränta räknat på 904 000 Skr, täcks inom 
äldrenämndens ordinarie driftbudget samt genom belastning på andra 
förvaltningar som nyttjar systemet. 

  
 

 Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden att besluta  
 
att   hemställa hos kommunstyrelsen om att få ta i anspråk 904 000 Skr   

ur kommunstyrelsens investeringsreserv för 2011-09-06 
 
 
Arbetsutskottet beslutar enligt Äldreförvaltningens förslag.  

 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
___________________ 
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Diariet      
 
 
 
 
 
  
  

§ 103 
Rapport intern kontroll 
 

 
  ÄRENDET UTGÅR.  

 
 
___________________ 
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Diariet    ÄN 2011.433.730 
Socialstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
§ 104 
Socialstyrelsens inspektion vid särskilda boendet Vedebylund i 
Karlskrona kommun. 
 
Annika Tronje, SAS, föredrar ärendet.  
 
Socialstyrelsen kommer att göra en nationell tillsyn av vården och 
omsorgen om äldre under oktober 2011. I Karlskrona kommun har 
Socialstyrelsen valt att granska särskilda boendet Vedebylund.  
 
Socialstyrelsen har inför inspektionen begärt besvarande av enkät 
gällande verksamheten.  

 
 Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden att besluta 
 
 att godkänna föreslaget enkätsvar till Socialstyrelsen.  
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
___________________ 
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Diariet    ÄN 2011.045.047 

 
 
 
 
 
 
 
§ 105  
Projektbeskrivning – Senior bokväm i Karlskrona. 
 
 Sirpa Hjelm, äldrekonsulent, informerar om projektet Senior Bokväm som 
handlar om att utveckla och hitta former för användande av IT-verktyg 
inom äldreomsorgen.    

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll.   

 
__________________
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Diariet    ÄN 2011.234.730 

 
 
 
 
 
 
 
§ 106 

 Kvalitetsbarometerns förbättringsförslag. 
 

 Eva Herbertsson, utvecklingschef, informerar om hur äldreförvaltningen 
arbetar med förbättringsåtgärder utifrån resultatet i kvalitetsbarometern 
2011. Förbättringsarbetet ska även redovisas på Karlskrona kommuns 
hemsida.  

 
   
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att informationen tas till dagens protokoll.  
 
 __________________ 
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Diariet    ÄN 2011.237.730  
 
 
 
 
 
 
 
 § 107 
 Information från socialt ansvarig samordnare (SAS). 

 
Annika Tronje, SAS, informerar om det kvalitetsarbete som SAS arbetat 
med under 2010-2011. SAS har gjort uppföljningar på ett antal enheter i 
Äldreförvaltningen. Uppföljningarna har fokuserat på kvalitet, brukarens 
och anhörigas samt personalens uppfattningar.  

 
  
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att informationen tas till dagens protokoll.  

 
___________________ 
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Diariet  ÄN 2009.425.739 
 
 
 
 
 
 
 
 § 108 

  Redovisning av resultat från veckomätning nattfasta på särskilt 
boende.  

 
  I enlighet med effektmålen i kvalitetshandboken för kost och nutrition samt 

Äldrenämndens beslut ska nattfastan mätas på samtliga särskilda 
boenden årligen. Resultaten presenteras i en jämförande sammanställning 
mot tidigare mätningsresultat 2008, 2009 och 2010.  
 

 
  
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att informationen tas till dagens protokoll.  
 
 __________________ 
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§ 109 
Delegeringsbeslut 

 
 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret augusti 2011. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-15. (Pärmen). 

     

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 110 
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 
§ 194 Tvårätters system – Ekonomiska förutsättningar.  
 
Kommunfullmäktige 
§ 120 Kommunala val  
§ 124 Handlingsprogram skydd & beredskap 2011-2014, 
handlingsprogram förebyggande verksamhet 
§ 128 Framtidsprogram för insatser till personer med funktionsnedsättning 
i Karlskrona kommun 
§ 129 Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag  
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll med Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2011-05-18.  
Protokoll med Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2011-06-13. 
 
Övrigt 
Skrivelse från Demensföreningen i Karlskrona, inkommen 2011-09-15.  

 
 
___________________ 
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§ 111 
Frågor/Information 
 
Inga frågor ställdes.  
 
 
___________________ 
 

 



  22 november 2011 1

  
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 22 
november 2011. 
 
 

 § 112 Slutrapport från Blekinge Tekniska Högskola avseende uppdrag ”Uppföljning av 
Eget val i hemtjänsten” i Karlskrona kommun. 

 
 § 113 Återtagande av tidigare uppdrag – särskilt boende Handelsträdgården. 

 
§ 114  Motion om verksamhetsinnehåll i särskilt boende. 

 
 § 115 Avvikelserapportering 2011 kvartal 1 och 2. 
 

§ 116 Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2011 
 

 § 117  Delegeringsbeslut  
 
 § 118 Meddelanden. 
 
 § 119 Frågor/Information. 
 
 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Ruthensparre, Freden 
 onsdagen den 22 novmeber kl 15.00-17.30 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S)    
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Elin Håkansson (KD) 
  
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S)    
 
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S)  
  Kerstin Johansson (S) tom § 116 kl 16.35  
  Mikael Wickström (S)  
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
   
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Jessica Andersson 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   ansvarig controller Nina Larsson  
   socialt ansvarig samordnare Annika Tronje 
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing tom § 115  
   medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson 
   områdeschef Petra Perslöw  
   verksamhetschef Susanne Nordin  
   samordnande personalspecialist Anna Bergström  
   Göran Holst, Blekinge Tekniska Högskola, § 112 
   Marianne Lagerholm, Blekinge Tekniska Högskola, § 112 
    
 sekreterare Jessica Andersson  
Utses att justera  Elin Håkansson    
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 112 - 119 
  Jessica Andersson  

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Elin Håkansson   
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     december 2011,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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 Diariet  ÄN  2008.283.730 

 
 
 
 
 
 
 § 112 

Slutrapport från Blekinge Tekniska Högskola avseende uppdrag 
”Uppföljning av Eget val i hemtjänsten” i Karlskrona kommun.  

 
Göran Holst och Marianne Lagerholm, Blekinge Tekniska Högskola, 
föredrar ärendet.  
 
Vid sammanträde 2007-12-20, § 192, fattade kommunfullmäktige beslut 
om införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten, benämnt Eget val i 
hemtjänsten. Kommunfullmäktige fattade då också beslutet ”att uppdra till 
äldrenämnden att en neutral part följer införandet av eget val i hemtjänsten 
och gör en utvärdering utifrån den enskilde hemtjänsttagarens situation”.  
 
Äldreförvaltningen har i september 2008 ingått överenskommelse med 
Blekinge Tekniska Högskola (BTH), sektionen för hälsa, om 
genomförande av uppdrag.  
 
BTH har underhand lämnat rapporteringar till äldreförvaltningen och har nu 
överlämnat slutrapport avseende uppdraget.  

 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att mottaga ”Eget val i hemtjänsten i Karlskrona kommun, Blekinge 

Tekniska Högskola, september 2011,  
2. att uppdra åt äldreförvaltningen att återrapportera vidtagna åtgärder 

och vid behov inkomma med förslag till beslut avseende förändringar 
avseende genomförandet av den enskildes val, samt  

3. att överlämna slutrapporten avseende uppdraget till 
kommunfullmäktige 

 
 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
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Diariet    ÄN 2011.251.059 
 
 
    
 
 
 
 
  § 113 

Återtagande av tidigare uppdrag – särskilt boende 
Handelsträdgården. 

 
Vid Äldrenämndens sammanträde 2011-06-20, § 69, fattades beslut om 
att upphandla det nya särskilda boendet Handelsträdgården, Vedebylund, 
enligt nedan:  
 
1. att upphandla löpande drift av verksamheten vid det nya särskilda 
boendet Vedebylund,  
 
2. att uppdra till Äldreförvaltningen att upprätta förslag till 
upphandlingsunderlag, 
 
3. att upphandlingsunderlaget ska fastställas av Äldrenämnden, 
 
4. att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra erforderliga 
förhandlingar med fackliga organisationer, samt 
 
5. att uppdra till chefen för strategiska verksamhetsområdet Särskilt 
boende att upprätta kalkyl för drift i kommunens egen regi. 
 
Äldrenämnden föreslås nu besluta att återta ovan givna uppdrag.  

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 

 
1. att återta uppdrag som gavs vid sammanträde 2011-06-20, § 69, samt  
 
2. att det särskilda boendet, Handelsträdgården, Vedebylund, ska drivas i 
kommunens egen regi.  

 
   Arbetsutskottet beslutar enligt Äldreförvaltningens förslag.  
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
 __________________ 
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Diariet  ÄN 2011.639.736 
Kommunfullmäktige    
Verksamhetschef särskilt boende   
    
    
 
   
 
  § 114 
  Motion om verksamhetsinnehåll i särskilt boende. 
 
 I motionen föreslås att fullmäktige uppdrar till Äldrenämnden att utveckla 

en strategi för hur innehållet i särskilt boende kan utvecklas. Motionen är 
överlämnad till Äldrenämnden för beredning av svar till kommunstyrelsen.  

 
 Äldreförvaltningens bedömning är att innehållet i motionen är en viktig 

utvecklingsfråga inom särskilt boende. Äldreförvaltningen har att 
kontinuerligt utveckla verksamhetsinnehållet i särskilt boende utifrån 
socialtjänstlagens värdegrund att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande.  

 
 Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta att föreslå fullmäktige 

besluta  
 
 att tillstyrka motionen att uppdra till Äldrenämnden att utveckla en strategi 

för hur nämnden kan utveckla innehållet i särskilt boende som beskrivs i 
motionen.  

 
   
  Arbetsutskottet beslutar enligt Äldreförvaltningens förslag. 
 

Peter Johansson (S) och Kent Lewén yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut.  

   
  Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Diariet   ÄN 2010.370.770 

 
 
 
 
 
 
 
§ 115 
Avvikelserapportering 2011 kvartal 1 och 2.  
 
Ann-Britt Mårtensson, MAS, och Annika Tronje, SAS, föredrar ärendet.  
 
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för ”Lokal 
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg”. Från och med 
denna rapport har även socialt ansvarig samordnare deltagit i analysen av 
fel och brist. En ytterligare nyhet är att fall, avvikelser, fel och brist i 
huvudsak rapporteras digitalt via verksamhetssystemet. 
 
Totalt under 2011 har det inkommit 1567 avvikelser under kvartal 1 och 2. 
 

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 

 
 att ta informationen till dagens protokoll 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 
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Diariet   ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 
 
 
§ 116 
Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2011 
 
Nina Larsson, ansvarig controller, och Anna Bergström, samordnande 
personalspecialist, informerar om verksamhets- och budgetuppföljning per 
oktober 2011.  
  
Äldrenämndens ackumulerade utfall per oktober 2011 uppgår till + 3,1 
Mkr.  
 
Prognos för 2011 uppgår till + 0,3 Mkr.  
 
Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 109 104 105 662 3 441
Verksamhetens Kostnader  -669 018  -668 755 -263
Nettokostnad  -559 914  -563 093 3 179
        

Bostadsanpassningsbidrag -4 068  -3 182 -886
 

 
 

 Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2011.  
 
 
___________________ 
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§ 117 
Delegeringsbeslut 

 
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret september och oktober 2011. 
(Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2011-10-12, 2011-11-09. 
(Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.           

     

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 118 
Meddelanden 
 

 Kommunstyrelsen 
§ 216 Sammanträdesplan år 2012 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och utskott.   

 § 228 Förslag till åtgärder på grund av osäkert ekonomiskt läge 2012.  
§ 244 Framställan om att få ta i anspråk medel ur kommunstyrelsens 
investeringsram.  

 § 259 Anvisningar för uppföljning 2012.  
 

Kommunfullmäktige 
§ 146 Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade 
verksamhet.  
§ 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för hela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet.  

 
Tekniska nämnden  
§ 118 Projekteringstillstånd för nybyggnad av äldreboende vid 
handelsträdgården, Vedebylund. 
 
Socialnämnden  
§ 109 Yttrande över slutbetänkandet, Alkoholservering på särskilda 
boenden (SOU 2011:41) 
 
Socialstyrelsen  
Beslut från Socialstyrelsen 2011-09-27, tillsyn av nattbemanning på 
särskilda boenden Ljungskär i Karlskrona kommun.  
Beslut från Socialstyrelsen 2011-09-27, tillsyn av nattbemanningen på 
särskilda boendet Hammabygården i Karlskrona kommun.  

 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll från Förtroendenämnden 2011-09-15 
Protokoll från Förtroendenämnden 2011-10-20  
    
Övrigt 
Skrivelse från SPF Fridlevstad Sillhövda, inkommen 2011-09-27.  

 
 
___________________ 
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§ 119 
Frågor/Information 
 
Alf Öien (S) ställer en fråga om hur prognosen ser ut för ej verkställda 
beslut för särskilt boende och korttidsboende.  
 
Per Jonsson, förvaltningschef, och Ewa Carlsson Sjögren, 
verksamhetschef, besvarar frågan.  
 
Peter Johansson (S) ställer en fråga angående förslag om att inrätta 
bibliotek på det nya särskilda boendet Handelsträdgården, Vedebylund.  
 
Kent Lewén (FP) besvarar frågan.  
 
Per Jonsson, förvaltningschef, informerar om de tillsynsrapporter från 
Socialstyrelsen som utsändes med handlingarna till dagens sammanträde.  
 
Petra Perslöf, områdeschef Hammarbygården, informerar om 
försvinnandet av en man.  
 
 
___________________ 
 

 



  21 december 2011 1

  
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 21 
december 2011. 
 
 

 § 120 Internbudget 2012, plan 2013 -  2014 
 
 § 121 Förslag till förändring av personuppgiftsombud 

 
§ 122  Lokal handlingsplan för införande av nya riktlinjer för utredning och omsorg om 

personer med demenssjukdom. 
 
 § 123 Svar på skrivelse till demensförening. 
 

§ 124 Verksamhets- och budgetuppföljning per november 2011. 
 

 § 125  Rapport ej verkställda beslut 
 
 § 126  Förslag till avgifter 2012 
 
 § 127  Upphandling korttidsvård. 

 
 § 128  Delegeringsbeslut  
 
 § 129 Meddelanden. 
 
 § 130 Frågor/Information. 
 
 § 131  Tack och avslutning.  
 
 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Ekliden, samlingssalen 
 onsdagen den 21 december 2011, kl 14.00-16.10.  
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S)    
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
   
  
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S)  
  Göran Redeén (KD)   
 
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S)   
  Mikael Wickström (S)  
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Kenneth Matsson (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
   
   
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson  
   ansvarig controller Nina Larsson  
   socialt ansvarig samordnare Annika Tronje 
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing tom § 128 
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund tom § 128 
   verksamhetschef Carina Thörnquist  
   verksamhetschef Susanne Nordin  
   samordnande personalspecialist Anna Bergström  
    
    
 sekreterare Stina  Bergström 
Utses att justera  Kent Lewén   
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 120-131 
  Stina Bergström  

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Kent Lewén    
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     januari 2011,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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 Diariet  ÄN  2011.750.042 

 
 
 
 
 
 
   
  § 120 
  Internbudget 2012, plan 2013 -  2014 

  
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till internbudget 2012, plan 2013-
2014 som överlämnas till Äldrenämnden för ställningstagande.  
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

 att fastställa internbudget 2012 och verksamhetsplan 2013 – 2014 i 
enlighet med äldreförvaltningens förslag 

 
 Kent Lewén yrkar bifall till Äldreförvaltningens förslag till beslut.  
 
 Peter Johansson (S) yrkar  
 
 1. att Äldrenämndens vision för äldreomsorgen i Karlskrona kommun 

inleds ”I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av trygghet, 
god kvalitet och respekt för den enskilde”.  

  
 2. att tredje stycket under rubrik 4.1 Verksamhetsspecifika mål … på sidan 

9 om att ”det finns anledning och att det därmed också borde finnas 
möjlighet för nämnden själv att ställa den kommuninterna produktionen 
mot andra alternativ” utgår.  

 
 3. att Äldrenämnden tillskriver kommunstyrelsen med anledning av dess 

beslut om att tillskapa en ”resultatreserv” om 1 % och informerar om att 
det utrymmet inte finns i Äldrenämndens budget under 2012 och istället 
avsätter 0,5 %, 3 348 tkr i en verksamhetsreserv och 0,5 % i en 
”resultatreserv” om 3 348 tkr.  

  
 4. att VI. Inriktningsmål om hälso- och sjukvård ska effektmålet när det 

gäller riskbedömning vad gäller trycksår, undernäring och fall vara två 
veckor efter inflyttning.  

 
 Kent Lewén yrkar avslag till Peter Johanssons (S) att-satser 1-3 samt bifall 

till att-sats 4.  
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Diariet  ÄN  2011.750.042 
 
 
  
 
 
 
 
 § 120 (forts) 
  
 Günter Dessin (V) yrkar bifall till Peter Johanssons (S) yrkanden.  
 
 Ordföranden ställer Peter Johanssons att-sats 1 under proposition och 

finner att Äldrenämnden avslår att-sats 1.  
 
 Omröstning begärs. Äldrenämnden godkänner följande beslutsgång.  
 Ja-röst för att bifalla Peter Johansson yrkande gällande att-sats 1.  
 Nej-röst för att avslå Peter Johansson yrkande gällande att-sats 1. 
 
 Omröstningsresultat  
 Med 9 nej-röster och 6 ja-röster för Peter Johanssons (S) yrkande 

gällande att-sats 1 beslutar Äldrenämnden att avslå Peter Johanssons (S) 
yrkande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst  Nej-röst  Avstår från 
att rösta  

Kent Lewén (FP)  X  
Peter Johansson (S)  X   
Siv Brorsson (S) X   
Alf Öien (S)  X   
Angela Sandström (S) X   
Christer Göstasson (S)  X   
Ann-Marie Branje (M)   X  
Sigrid Johansson (M)   X  
Marianne Nordin (M)   X  
Alf Stålborg (SD)  X  
Margareta Rodin (FP)  X  
Weste Brynestam (C)  X  
Günter Dessin (V)  X   
Göran Redeén (KD)  X  
Jan-Åke Nordin (M)  X  
Summa  6 9  
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Diariet  ÄN  2011.750.042 
 
 
  
 
 
  
 
 § 120 (forts) 
 
 Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) att-sats 2 under proposition och 

finner att Äldrenämnden avslår yrkandet.  
   
 Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) att-sats 3 under proposition och 

finner att Äldrenämnden avslår yrkandet. 
 

Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) att-sats 4 under proposition och 
finner att Äldrenämnden bifaller yrkandet.  

 
 Äldrenämnden beslutar  
 

1. att fastställa internbudget 2012 och verksamhetsplan 2013 – 2014 i 
enlighet med äldreförvaltningens förslag, med ändringen om 
 

 2. att VI. Inriktningsmål om hälso- och sjukvård ska effektmålet när det 
gäller riskbedömning vad gäller trycksår, undernäring och fall vara två 
veckor efter inflyttning.  
  

 __________________  
 

Peter Johansson (S), Alf Öien (S), Angela Sandström (S), Christer 
Göstasson (S) och Siv Brorsson (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande samt inlämnar protokollsanteckning.  
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Diariet    ÄN 2011.719.005 
 
 
    
 
 
 
 
  § 121 
  Förslag till förändring av personuppgiftsombud 
 

För att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter finns i 
personuppgiftslagen (PuL) en rad regler som personuppgiftsansvarig 
(äldrenämnden) måste iaktta. Ett personuppgiftsombud skall hjälpa 
personuppgiftsansvarig att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa 
ordning och reda. 
 
IT- samordnare Inga-Lill Håkansson sedan beslut i äldrenämnden 2001-
11-21 har varit personuppgiftsombud inom äldrenämndens 
verksamhetsområde. 
 
Med anledning av att ovanstående befattningshavare under nästa år 
kommer att gå ner i arbetstid och från årsskiftet 2012/2013 helt sluta sin 
anställning har ett nytt personuppgiftsombud utsetts. 
 

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 

 
att utse IT-handläggare SvenArne Andersson till personuppgiftsombud för 
Äldrenämndens verksamhetsområde. 

 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  

 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
 __________________ 
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Diariet  ÄN 2011.176.106 
   
    
    
 
   
 

  
 § 122 
 Lokal handlingsplan för införande av nya riktlinjer för utredning och 

omsorg om personer med demenssjukdom. 
 

Gruppen för länssamverkan inom vård och omsorg (LSVO) gav under 
2010 en arbetsgrupp med representanter för länets primärvård, 
äldrepsykiatri, och kommuner samt Blekinge kompetenscentrum i uppdrag 
att revidera de år 2005 gamla riktlinjerna för vård och omsorg om personer 
med demenssjukdom i Blekinge. 
 
De reviderade regional riktlinjerna utgör en anpassning till nationella 
riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Äldrenämnden 
beslutade 2011-04-27 att regionala riktlinjer skall gälla för äldrenämnden i 
Karlskrona från med 1 maj 2011.  

 
Områden som föreslås ha fokus utifrån regional handlingsplan för 
lokalutveckling 2012: 
 Uppföljning av biståndsbeslut  
 Säkerställa att diagnos fastställs  
 Levnadsberättelsen  
 Utöka med en demenssjuksköterska  
 Utveckla demensomsorgsteamet Silvia systrarnas uppdrag. 
 Upprätta en organisationsstruktur  
 Informationsöverföring  
 Sprida kunskap om beteendemässiga och psykiska symtom samt 

konfusion vid demenssjukdom (BPSD).  
 Dagverksamhet utveckling av innehåll för att möta individuella behov 

hos brukarna 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta  
 
att godkänna upprättad lokal handlingsplan för införandet av regionala 
riktlinjer för utredning och omsorg om personer med demenssjukdom  
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag 
till beslut.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2009.170.700 

 
 
 
 
 
 

 
  § 123 
  Svar på skrivelse till demensförening. 

 
Äldrenämnden har mottagit brev från demensföreningen daterat 2011-09-
15 
 
Demensföreningen i Karlskrona hänvisar i sitt brev tillfredställelsen av 
tillkomsten av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer och med anledning 
därav ställer Demensföreningen ett antal frågor till Äldrenämnden om hur 
nämnden kan leva upp till de nationella riktlinjerna. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat svar till demensföreningen Karlskrona.  
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta  
 
att godkänna Äldreförvaltningens förslag till svar till demensföreningen 
Karlskrona 
 
Arbetsutskottet beslutar   
 
att anse ärendet berett och att beslut fattas på Äldrenämndens 
sammanträde 2011-12-21.  

 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 ____________________
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Diariet   ÄN 2010.053.042 

 
 
 
 
 
 
 

 § 124 
 Verksamhets- och budgetuppföljning per november 2011. 

 
Nina Larsson, ansvarig controller, informerar om verksamhets- och 
budgetuppföljning per november 2011.  
  
Äldrenämndens ackumulerade utfall per november 2011 uppgår till 1,7 
Mkr.  
 
Prognos för 2011 uppgår till 0,3 Mkr.  
 

 
 Äldrenämnden beslutar  

 
att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per november 2011.  
 
 
___________________ 
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Diariet   ÄN 2011.684.730 

 
 
 
 
 
 
 
§ 125 
Rapport ej verkställda beslut  
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. 
 
Kvartal 1 2011 fanns 3 gynnande beslut som ej verkställts inom tre 
månader. 
2 person önskade endast boende i Jämjö. 
1 person fick erbjudande 2011-02-16 tackade nej och återtog ansökan. 
 
Kvartal 2 2011 fanns 3 gynnande beslut som ej verkställts inom tre 
månader  
1 person önskade endast boende i Jämjö. 
1 person fick vänta mer än 3 månader 
1 person blev erbjuden tackade nej väntade på ett specifikt boende. 
 
Kvartal 3 2011 fanns 1 gynnande beslut som ej verkställts inom tre 
månader. 
Väntat på att få bo på samma boende som hustrun.  
 
Inom äldrenämndes verksamhetsområde fanns kvartal 1 ett beslut där 
verkställighet avbrutits och inte verkställts inom tre månader  
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta  

 
att till kommunfullmäktige överlämna rapport för kvartal ett, två och tre 
över gynnade men ej verkställda beslut enligt socialtjänst lagen 4 kap 1§ 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag 
till beslut.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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Diariet   ÄN 2011.749.706 
 
 
 
 
 
 
   
  § 126 
   Förslag till avgifter 2012 

 
Avgifterna omsorg och kost m.m. ska, under förutsättning att avgifterna 
inte ökar mer än fastställt index, fastställas av nämnden. 
 
Höjningen av avgifter för omsorg, servicepaket samt kost föreslås samtliga 
uppgå till 2,8 procent, vilket motsvarar ökningen av prisbasbeloppet. 
 
För trygghetslarm föreslår äldreförvaltningen att avgiften är oförändrad, 
d.v.s. 100 kronor per månad. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att fastställa avgifter för 2012 enligt bilaga 

  2. att avgifterna börjar tillämpas från och med 2012-02-01 
 

 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
   ____________________
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§ 127 
Delegeringsbeslut 

 
 Anmälan av delegationsbeslut 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2011. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2011-12-07. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  
 - Beslutsdatum 2011-11-09 

  - Beslutsdatum 2011-11-21 
  - Beslutsdatum 2011-11-22 
  - Beslutsdatum 2011-11-28 

  - Beslutsdatum 2011-12-06 
d) Ändring av detaljplan för Wattrang 21, Trossö    

     

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 128 
Meddelanden 
 

 Kommunstyrelsen 

 § 254 Risk- och sårbarhetsanalys – Karlskrona kommun  
 § 297 IT-investering 2012 
 § 298 Verksamhetsplan 2012, funktionen för trygghet och säkerhet  

§ 300 Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare i Karlskrona 
kommun  

 

 Kommunfullmäktige 

§ 170 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 
den 1 september 2011 

 § 171 Miljöbokslut för år 2010 
 § 173 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2012 
 § 174 Regler för försäljning av kommunal mark och fast egendom 

 

 Socialstyrelsen  

Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och 
omsorg om äldre personer, daterad 2011-12-02 

 

 Sveriges kommuner och landsting  

Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 
2012.  

 

 Protokoll/Minnesanteckningar 

 Protokoll med Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2011-09-19. 
 

 
___________________ 
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Diariet   ÄN 2010.312.736 
 
 
 
 
 
 
 
  § 129 
   Upphandling korttidsvård. 

 
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker, föredrar ärendet.  
Äldrenämnden beslutade vid sammanträde 2011-04-27 § 42 att 
korttidsvårdsverksamheten Rosengården även fortsättningsvis skall 
upphandlas. Beslutet anger att upphandlingen ska omfatta 16 fasta platser 
och tillgång till ytterligare fyra platser samt att underlaget för 
upphandlingen ska baseras på framtagen översyn av och framtida behov 
av korttidsplatser.  

 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 

 
1. att fastställa framtaget förslag till förfrågningsunderlag vad avser 

beskrivning av efterfrågad tjänst, kravspecifikation och metod för 
utvärdering, samt  

 
2. att uppdra till äldreförvaltningen att ta fram komplett 

förfrågningsunderlag i samverkan med serviceförvaltningens 
upphandlingsenhet.  

 
Kent Lewén yrkar att Äldrenämnden i huvudsak godkänner materialet men 
att delegerar till AU att ta beslut i ärendet 2012-01-11.  
 
Ordföranden ställer Kent Lewéns (FP) yrkande under proposition och 
finner att Äldrenämnden beslutar i enlighet med detta.  

 
 Äldrenämnden beslutar  

 
1. att i huvudsak godkänna materialet, samt 
 
2. att delegera till Äldrenämndens arbetsutskott att ta beslut under 

sammanträde 2012-01-11.  
 

____________________ 
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§ 130 
Frågor/Information 
 
Peter Johansson (S) ställer en fråga om arbetskläder på särskilt boende.  
 
Ewa Carlsson Sjögren svarar att det finns ett utarbetat profilprogram som 
skapats i bred samverkan bland annat med fackliga företrädare.  
 
___________________ 
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§ 131 
Tack och avslutning 
 
Ordförande Jan-Åke Nordin tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare, 
tjänstemän och all personal i verksamheten för 2011 och önskar samtliga en 
God Jul och Ett Gott Nytt År. 
2:e vice ordförande Peter Johansson tackar ordförande för det gångna året 
och önskar en God Jul och Ett Gott Nytt År. 

 



  22 februari 2012 1

  
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 22 februari 
2012.  
 
 

 § 1 Bokslut för år 2011 
 
 § 2 Fastställande av plan för internkontroll för år 2012 

 
§ 3  Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 16 kap § f-h 

 
 § 4 Verksamhets- och budgetuppföljning per januari 2012. 
 

§ 5 Socialstyrelsens nya föreskrifter för ledningssystem 
 

 § 6  Information om lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen 
 
 § 7 Delegeringsbeslut  
 
 § 8 Meddelanden. 
 
 § 9 Frågor/Information. 
 
 
 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden 
 onsdagen den 22 februari 2012 14.00-16.20.  
 Äldrenämnden ajournerar sig mellan 15.25-15.40.  
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
   
Tjänstgörande ersättare Kenneth Mattsson (FP) 
  Siv Brorsson (S)  
  Jonas Nilsson (S) 
  Göran Redeén (KD)   
 
Övriga närvarande ersättare Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S)  
  Bengt Lindström (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
   
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson  
   ansvarig controller Christian Bjerström  
   socialt ansvarig samordnare Annika Tronje 
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing  
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund  
   verksamhetschef Carina Thörnquist  
   verksamhetschef Susanne Nordin  

myndighetskontoret Annette Thiman, Ann-Charlotte 
Nedfors  

   samordnande personalspecialist Anna Bergström  
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   projektledare Johan Blomqvist  
    
 sekreterare Stina  Bergström 
Utses att justera  Alf Öien    
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 1-9 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Alf Öien  
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     mars 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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 Diariet  ÄN 2012.141.042 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
   
  § 1 
  Bokslut för år 2011 

 
Per Jonsson, Annette Thiman, Ann-Charlotte Nedfors, Carina Thörnquist, 
Ann-Helene Erwing, Ewa Carlsson Sjögren, Boris Svensson, Susanne 
Nordin, Annika Tronje, Anna Bergström, Eva Herbertsson, Christian 
Bjerström, föredrar ärendet.  

 
Äldreförvaltningens förslag till bokslut för 2011 presenteras. Verksamheten 
som omfattar äldreomsorg redovisar ett nettoöverskott på 2,0 Mkr i 
förhållande till den anvisade budgeten. Under 2011 har verksamheten 
genomförts inom den anvisade ekonomiska ramen. Av äldreförvaltningens 
förslag till budget- och verksamhetsuppföljning 2011 framgår att 
äldreförvaltningen också redovisar att de två mål som fastställts av 
kommunfullmäktige för äldreomsorg är uppnådda.  

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
   

1. att godkänna upprättad budget och verksamhetsuppföljning för året 
2011.  

 
 Därtill föreslås äldrenämnden besluta  
  

2. att hemställa hos kommunstyrelsen om att ej utnyttjade 
investeringsmedel för år 2011 uppgående till 1,4 Mkr överförs till år 
2012, samt  

 
3.  att med hänvisning till att de av kommunfullmäktige uppsatta målen är 

uppnådda och att äldrenämnden samtidigt redovisar ett ekonomiskt 
överskott hemställa hos kommunstyrelsen om att överskottet om 2,0 
Mkr för äldreomsorgen 2011 tillförs äldrenämndens budget 2012.  

 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
 __________________  
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Diariet    ÄN 2012.139.042 
 
 
    
 
 
 
 
  § 2 
  Fastställande av plan för internkontroll för år 2012 
 

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. 

 
Slutlig rapportering av resultatet till äldrenämnden sker i samband med 
årsbokslutet 2012.  

 
Äldrenämnden föreslås besluta 

 
 att fastställa plan för internkontroll enligt förvaltningens förslag.  
   

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
 __________________ 
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Diariet  ÄN 2012.140.730 
   
    
    
 
   
 

  
 § 3 
 Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 16 kap § f-h 

   
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 kommunens revisorer. 

 
Rapporten skall utvisa alla gynnande beslut som inte har blivit verkställda 
inom tre månader från dagen för beslut. Rapporteringsskyldigheten gäller 
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter att 
verkställigheten avbrutits. 

 
Kvartal 4 2011 fanns 12 gynnande beslut som ej verkställts inom tre 
månader. 12 personer har erbjudits boende, tackat nej och kvarstår i kön 
till specifikt boende.  

 
Arbetsutskottet beslutade  
 
att föreslå äldrenämnden att översända rapporten till revisorerna.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2010.053.042 

 
 
 
 
 
 

 
  § 4 
   Verksamhets- och budgetuppföljning per januari 2012. 

  
  Kommunledningen har ombett kommunens förvaltningschefer att göra en 

prognos över det ekonomiska utfallet 2012. Äldreförvaltningen gör en 
prognos som innebär att äldrenämnden gör ett negativt resultat om -5,7 
Mkr för 2012.  

 
  Äldreförvaltningen gör bedömningen att Äldrenämnden kommer att hålla 

de ekonomiska givna ramarna 2013.  
 
   

 Äldrenämnden beslutar  
 

 att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per januari 2012. 
 ____________________
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Diariet     

 
 
 
 
 
 
 

 § 5 
Socialstyrelsens nya föreskrifter för ledningssystem   
 
Stina Bergström, nämndsekreterare, informerar om Socialstyrelsens nya 
föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  informationen tas till protokollet.  

  
 

___________________ 
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§ 6  
Information om lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen 
 
 
Per Jonsson informerar om att en lex Sarah-anmälan är gjord till 
Socialstyrelsen.  
 
 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  informationen tas till protokollet.  
 
 
___________________ 
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§ 7 
Delegeringsbeslut 

 
 Anmälan av delegationsbeslut 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2011 och januari 
2012. (Pärmen). 

b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-01-11, 2012-02-08. 
(Pärmen).  

c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  
1. Beslutsdatum 2012-01-02 
2. Beslutsdatum 2012-01-24 
3. Beslutsdatum 2012-02-06 

  

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 8 
Meddelanden 

 
 
  Kommunstyrelsen 

§ 4 Principer för internprissättning och finansieringsprinciper vid försäljning 
av måltider och livsmedel 2012 
§ 5 Förändringar på grund av ny prissättning beslutad i äldrenämnden- 
försäljning inom kostenhetens verksamhetsområde från och med 1 
februari 2012.  

  § 8 Erbjudande om löneväxling.  
 
 Kommunfullmäktige 

§ 228 Uppföljning per den 31 oktober för hela Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet.  

 § 233 Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antal jobb ska öka”.  
 § 234 Energi – och klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020.  

§ 11 Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna 
handlingar.   

 
 Socialstyrelsen  

Prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala 
värdighetsgarantier år 2011, 2011-12-15.  
Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) och 
patientsäkerhetslagen (2010:659), 2012-01-03.  
Beslut om särskild avgift, diarienummer ÄN 2011.309.730, 2011.289.730, 
2011.311.730, 2011.310.730, 2011.308.730, 2011.307.730, 2011.312.730. 

 
 Sveriges kommuner och landsting  

 
 Protokoll/Minnesanteckningar 
 Protokoll från Förtroendenämnden 2011-12-08 
 
 Övrigt 
 Äldreförvaltningens rapport för bostadsanpassningsbidrag för år 2011.  
 Förvaltningsrättens dom 2011-12-22, mål nr 1970-11.  

 
___________________ 
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§ 9 
Frågor/Information 
 
Angela Sandström (S) ställer frågan angående växelvård. En brukare har 
fått information om att det finns beslut om att växelvård ska avvecklas.  
 
Per Jonsson, förvaltningschef, Ann-Charlotte Nedfors, chef 
myndighetskontoret och Jan-Åke Nordin (M) svarar att det inte finns något 
politiskt beslut om att avveckla växelvården.  
 
Angela Sandström (S) ställer frågan vilka kontakter som har tagits med 
äldreförvaltningen rörande tekniska förvaltningens intention om att sälja 
Lorentzberg.  
 
Jan-Åke Nordin (M) och Per Jonsson, förvaltningschef, besvarar frågan.  
 
___________________ 
 

 



  21 mars 2012 1

  
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 21 mars 
2012.  
 
 

 § 10 Kostnad per brukare 
 
 § 11 Senior Bokväm 

 
§ 12 Uppdrag utveckling av framtidsprogram 

 
 § 13 Patientsäkerhetsberättelse 2011 
 

§ 14 Verksamhets- och budgetuppföljning per februari 2012. 
 
§ 15  Ersättning genomförandeplaner 

 
 § 16 Delegeringsbeslut 
 
 § 17  Meddelanden. 
 
 § 18 Frågor/Information. 
 
 
 
 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden 
 onsdagen den 21 mars kl 14.00-16.10 
 Äldrenämnden ajournerar sig mellan 15.00-15.15.  
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
   
Tjänstgörande ersättare Göran Redeén (KD)   
  Siv Brorsson (S) 
 
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S) 
  Anita Löfström (S)  
  Bengt Lindström (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson  
   ansvarig controller Christian Bjerström  
   controller Marie Ottosson 
   controller Maria Stivén  
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing  
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund  
   verksamhetschef Carina Thörnquist  
   MAS Ann-Britt Mårtensson 

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
   samordnande personalspecialist Anna Bergström   
   projektledare Johan Blomqvist  
   Äldrekonsulent Sirpa Hjelm  
   Ensolution Andreas Johansson, § 10 
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 sekreterare Stina Bergström 
Utses att justera  Peter Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 10-18 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

  Peter Johansson 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      april 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet  ÄN 2011.270.739 
 
 
 
 
 
   
  § 10 
  Kostnad per brukare 

 
Andreas Johansson, Ensolution, presenterar resultat från studien kostnad 
per brukare.  
 
Kostnad per brukare är en analys som ger en tydlig beskrivning av 
verksamheten i ett ekonomiskt perspektiv.  
 
Kostnad per brukare består sammantaget av en brukarmixanalys, 
konsumtionsanalys, resultatanalys och en analys av produktivitet.    
Karlskronas resultat presenteras även i relation till jämförelsekommunerna 
Kalmar, Kristianstad och Växjö.  

   
 
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att  ta informationen till dagens protokoll.  
 
 __________________  
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Diariet    ÄN 2011.212.730 
 
 
   
 
 
  § 11 
  Patientsäkerhetsberättelse 2011 
 

Ann-Britt Mårtensson, MAS, föredrar ärendet.  
 
Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska fram gå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilket resultat som 
har uppnåtts. 

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

att godkänna upprättad Patientsäkerhetsberättelsen för år 2011 enligt 
äldreförvaltningens förslag 

 
   

Arbetsutskottet beslutade 2012-03-07 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2012-03-21. 

 
 
  Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
 ____________________ 
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Diariet    ÄN 2011.45.047 
 
 
    
 
 
 
 
  § 12 
  Senior bokväm 
 
 Sirpa Hjelm, äldrekonsulent, föredrar ärendet.  
 

Projektet Senior bokväm är i slutfasen. Slutrapport kommer att 
presenteras under äldrenämndens sammanträde i maj månad.  

 
 
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att  ta informationen till dagens protokoll.  
 
 
 __________________ 
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Diariet  ÄN 2012.151.709 
   
    
    
 
   
 

  
 § 13 
 Uppdrag utveckling av framtidsprogram 

 
2008 antog kommunfullmäktige Framtidsprogram för äldreomsorgen i 
Karlskrona. Programmet utarbetades av äldrenämnden och redovisar 
äldrenämndens bedömning av hur den framtida äldreomsorgen kan 
komma att se ut och vilka krav som framtidens äldre kan komma att rikta 
mot verksamheten. 

 
Sedan Framtidsprogrammet antogs har omvärlden på olika sätt 
förändrats. Därför behöver nuvarande Framtidsprogram för äldreomsorgen 
utvecklas. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att ur äldrenämnden tillsätta en projektgrupp att formulera förslag till 
utveckling av Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona, 
 
2. att projektgruppen, ur äldrenämnden, skall ha 8 ledamöter som fördelas 
med en vardera för m, fp, c, v, kd och sd förutom s som har två 
representanter.  
 
3. att inbjuda en representant från vardera organisation i kommunala 
pensionärsrådet att ingå i projektgruppen. 
 
4. att ge förvaltningschefen i uppdrag att inrätta en arbetsgrupp att biträda 
projektgruppen, 
 
5. att ge projektgruppen mandat att kalla referensgrupp-/er med 
företrädare för verksamheten, samarbetspartners, 
pensionärsorganisationer/- föreningar, personalens fackliga 
organisationer, idéburna organisationer, myndigheter m.fl. 
 
6. att kostnaderna för projektet ska belasta nämndens verksamhet. 

 
  Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2010.053.042 

 
 
 
 
 
 

 
  § 14 
   Verksamhets- och budgetuppföljning per februari 2012. 

  
Christian Bjerström, ansvarig controller, föredrar ärendet.  

    
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 20 273 20 974 -701
Verksamhetens kostnader -135 336 -133 558 -1 778
Nettokostnad -115 064  -112 585 -2 479
  
Bostadsanpassningsbidrag -2 577  -1 591 -987

 
 
   

 Äldrenämnden beslutar  
 

 att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per februari 2012. 
 
 ____________________ 
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Diariet   ÄN 2012.187.730 
 
 
 
 
   
   
 
  § 15 
  Ersättning genomförandeplaner  
 

Genom fastställande av verksamhetsplan 2011 och plan 2012-
2013 beslutade äldrenämnden att avsätta särskilda medel för det 
initiala upprättandet av genomförandeplaner för ”nya” brukare 
inom hemtjänst och särskilt boende. 

 
Äldreförvaltningens bedömning är att arbetet med upprättande av 
genomförandeplaner har stabiliserat sig i kommunens 
organisation och nu fungerar på ett tillfredsställande sätt.  

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

att den särskilda ersättningen för upprättande av 
genomförandeplaner till nya brukare inom hemtjänst och särskilt 
boende ska upphöra att gälla fr.o.m. 2012-05-01.  

 
   

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 ____________________
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§ 16 
Delegeringsbeslut 

 
 Anmälan av delegationsbeslut 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret februari 2012. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-03-07. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-02-10 
- Beslutsdatum 2012-02-28 
- Beslutsdatum 2012-02-29 
- Beslutsdatum 2012-03-01 
- Beslutsdatum 2012-03-02 
- Beslutsdatum 2012-03-12 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 17 
Meddelanden 

 
Kommunfullmäktige 
§ 27 Svar på motion om verksamhetsinnehåll i särskilt boende 
 
Socialstyrelsen  
Beslut från Socialstyrelsen – Klagomål angående brister i vård och omsorg 
på särskilda boendet Lövgrund Karlskrona kommun. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-02-16 
Protokoll med Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2011-10-17. 
 
 
Övrigt 
Förtroendenämnden – Verksamhetsberättelse 2011 
Nyhetsbrev nr 1 2012 från Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 

 
 
___________________ 
 



  21 mars 2012 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 18 
Frågor/Information 
 
Inga frågor ställdes.  
 
 
___________________ 
 

 



  25 april 2012 1

  
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 25 april 
2012.  
 
 

 § 19 SNAC 
 
 § 20 Fastställande av delegations- och attestordning 

 
§ 21 Omvårdnadslyftet 

 
 § 22 Uppföljning av internkontrollplan 2011 

 
§ 23 Verksamhets- och budgetuppföljning per mars 2012. 
 
§ 24  Information om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för 

personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. 
 
§ 25 Medarbetarenkäten 2011 
 
§ 26  Svar på remiss ökad delaktighet och valfrihet 
 
§ 27 Information: Kvalitetsregister Senior Alert och Palliativa registret 
 
§ 28 Hemställa om att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal 

avseende Handelsträdgården Vedebylund.  
 

 § 29 Delegeringsbeslut 
 
 § 30  Meddelanden. 
 
 § 31 Frågor/Information. 
 
 
 
 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden 
 onsdagen den 25 april kl 14.00-16.30. 
 Äldrenämnden ajournerar sig mellan 14.45-15.00. 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) t o m § 27 14.00-16.00 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (M) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) §§ 28-31 fr o m 16.00   
   
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S) t o m § 27 14.00-16.00 
  Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) t o m § 27 14.00-16.00  
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson  
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing  
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund   

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
   samordnande personalspecialist Nina Andrén  
   verksamhetschef Susanne Nordin 
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Tjänstemän forts. 
   biståndshandläggare, Cajsa Andersson 
   biståndshandläggare, Irene Svensson 
   SAS, Annika Tronje 
   leg dietist, Åsa Ottosson 
   MAS Ann-Britt Mårtensson, fr o m § 24 kl 15.00 
   områdeschef, Eva-Marie Ottosson, § 26 15.35-15.45 
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 sekreterare Stina Bergström 
Utses att justera  Alf Öien 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 21, 26, 28 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

  Alf Öien 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      maj 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet  ÄN  
 
 
 
 
 
   
  § 19 
  SNAC 

 
Jan Resebo, projektledare, redovisar resultatet i studien ”Vård och omsorg 
för personer 65 år och äldre i Karlskrona 2011 – en delstudie i SNAC – 
Blekinge”.  

 
 
  
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att  ta informationen till dagens protokoll.  
 
 __________________  
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Diariet    ÄN 2012.324.002 
 
 
   
 
 
  § 20 
  Fastställande av delegations- och attestordning 
   

Förvaltningen har sett över attest- och delegationsordning utifrån 
förändringar i lagstiftning och förändringar i verksamheten. 

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

att fastställa attest- och delegationsreglemente enligt förvaltningens 
förslag.  

   
Arbetsutskottet beslutar att anse ärendet berett och att beslut fattas under 
äldrenämndens sammanträde 2012-04-25. 

 
  Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
 ____________________ 
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Diariet    ÄN 2012.163.047 
 
 
    
 
 
 
 
  § 21 
  Omvårdnadslyftet 

 
Socialstyrelsen har enligt beslut från regeringen 2011 i uppdrag att fördela 
stadsbidrag för att stärka kompetens inom äldreomsorgen. 

 
Den 16 april 2012 skall ansökan om fortsatt satsning utifrån statsbidrag 
inlämnas till Socialstyrelsen för omvårdnadslyftet 2012. 

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

att ansöka om statsbidrag för att stärka kompetens inom äldreomsorgen i 
enlighet med bilaga 1, planerade - insatser genom omvårdnadslyftet 2012.  

 
 
   Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med 
tillägget   
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
 
 __________________ 
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Diariet  ÄN 2011.065.042 
   
    
    
 
   
 

  
 § 22 
 Uppföljning av internkontrollplan 2011 

 
I enlighet med Äldrenämndens beslut 2011-03-23 § 32 om 
internkontrollplan ska en löpande rapportering lämnas under året. Slutlig 
rapportering sker i samband med årsbokslutet för 2011.  

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
 att lägga informationen till handlingarna. 
 

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2010.053.042 

 
 
 
 
 
 

 
  § 23 
   Verksamhets- och budgetuppföljning per mars 2012. 

  
Christian Bjerström, ansvarig controller, föredrar ärendet.  
 
 
 

    
   
 
 
 
 
 

 
   
 

 Äldrenämnden beslutar  
 

 att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per 31 mars 2012. 
 
 ____________________ 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens Intäkter 31 174 31 760 -586 

Verksamhetens Kostnader 
 -201 

404
 -200 

169 -1 235 

Nettokostnad 
 -170 

229
 -168 

408 -1 821 
        

Bostadsanpassningsbidrag -3 896  -2 386 -1 510 
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Diariet   ÄN 2012.294.730 
 
 
 
 
   
   
 
  § 24 

Information om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i 
särskilda boenden. 

 
  Carina Thörnquist, tf utvecklingschef, föredrar ärendet.  
 
  De nya föreslagna föreskrifterna och allmänna råd om ansvaret för 

personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boende 
föredras. Dessa har översänts till äldreförvaltningen remissyttrande. 

 
 
   Arbetsutskottet beslutade 2012-04-11 
 
   att  informationen tas till dagens protokoll, samt  
 
   att föreslå äldrenämnden uppdra till arbetsutskottet att avge yttrande. 
 

  Remisstiden har förlängts så att äldrenämnden kan fatta beslut om 
yttrande under sammanträde 2012-05-23.  

 
  Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till att-sats 1 och avslag till att-sats 2 samt 

tilläggsyrkande: 
 
  att äldrenämnden fattar beslut om yttrande över föreslagna föreskrifter 

under 2012-05-23. 
 
  Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkanden under proposition och 

finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med dessa. 
 
 Äldrenämnden beslutar  
 

   1. att informationen tas till dagens protokoll, samt  
 

  2. att äldrenämnden fattar beslut om yttrande över föreslagna föreskrifter 
under 2012-05-23 

 
  ____________________ 
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Diariet   ÄN 
 
 
 
 
  
 
  
 § 25 
 Medarbetarenkäten 2011 

 
Nina Andrén, samordnande personalspecialist, presenterar resultatet från 
medarbetarenkäten 2011. 
 
Svarsfrekvensen för medarbetarenkäten 2011 är 52 procent. Totalt 
medelvärde i enkäten är 3,28. Generellt sett har inga större förändringar 
skett i jämförelse med föregående år. 

 
   
  Äldrenämnden beslutar  
 
  att informationen tas till dagens protokoll. 
 

 ____________________ 



  25 april 2012 12

 
Diariet    ÄN 2012.086.730 
Kommunfullmäktige 
Socialstyrelsen 
 
 
 
 
 
  § 26 
  Svar på remiss ökad delaktighet och valfrihet 
 

Utredningen om fritt val av hjälpmedel har haft i uppdrag att lämna förslag 
på olika lösningar för att införa fritt val av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning. Valfrihetssystem för habiliterings- och 
rehabiliteringstjänster och andra tjänster enligt lagen om valfrihetssystem 
(LOV) kan också innebära att tillhandahålla hjälpmedel.  

Utredningen beskriver och tydliggör bland annat hur ansvaret ska fördela 
sig mellan förskrivare, brukare och leverantörer och analyserar och lämnar 
förslag på hur förutsättningarna för en ökad valfrihet ska kunna förbättras 
med utgångspunkt från rådande ansvarsfördelning mellan huvudmännen.  

   
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat betänkandet för 
handläggning och yttrande till äldreförvaltningen. Utarbetande av yttrande 
har skett i samråd med handikappförvaltningen. 

   
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 

 
att anta yttrande enligt bilaga 2 som sitt eget och översänder det till 
Socialdepartementet. 

 
 
  Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med 
tillägget  
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

  ____________________ 
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Diariet   ÄN  
 
 
 
 
 
 
 
 § 27 

Information: Kvalitetsregister Senior Alert och Palliativa registret  
 
Åsa Ottosson, leg dietist och Ann-Britt Mårtensson, MAS informerar om 
hur äldreförvaltningar arbetar med kvalitetsregister Senior Alert och 
Palliativa registret i verksamheten. 
 
 
 
 

  Äldrenämnden beslutar  
 
  att informationen tas till dagens protokoll 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN 2011.254.736 
Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 
 
 § 28 

Hemställa om att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna 
hyresavtal avseende Handelsträdgården Vedebylund.  

  
Äldreförvaltningen har under 2011 planerat för nybyggnation av 
äldreboende vid Handelsträdgården Vedebylund. Planeringen för 
etableringen har genomförts tillsammans med AB Karlskronahem och 
Tekniska förvaltningen. Projektering och upphandling av totalentreprenör 
är nu klar och AB Karlskronahem har lämnat offert till tekniska 
förvaltningen.  

 
Det nya boendet kommer att innehålla 48 lägenheter samt 
gemensamhetsutrymmen, träffpunkt, personal utrymmen, miljörum och 
lägenhetsförråd.  Boendet är planerat utifrån äldrenämndens ramprogram 
för omsorg boende -, livs - och omsorgsmiljö som antogs av 
äldrenämnden under 2011. De 48 lägenheterna som planeras vid 
handelsträdgården skall i enlighet med äldrenämndens verksamhetsplan 
2012 ersätta lika många bostäder vid andra enheter inom äldrenämndens 
verksamhet. Vilka enheter som blir berörda kommer Äldrenämnden att 
utreda och fastställa under hösten 2012.  

 
Äldrenämnden har i sin internbudget för 2013 avsatt medel motsvarande 4 
mkr till följd av merkostnader för övergångstid. I övrigt beräknas det nya 
boendet i nuläget inte medföra några extra kostnader för Äldrenämnden  

 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 

1. att hemställa hos tekniska nämnden att denna tecknar hyresavtal med 
Karlskronahem i enlighet med av Karlskronahem avgiven offert, samt  

 
2. att årlig hyreskostnad inte överstiger 6 320 000 kronor för bostadsdelen 
och 1 995 000 kronor för lokaldelen. 
 
3. att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag till beslut 

  
Ordföranden ställer Kent Lewéns (FP) yrkande under proposition och 
finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med detta. 
  

 Äldrenämnden beslutar i enlighet äldreförvaltningens förslag. 
 ____________________ 
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§ 29 
Delegeringsbeslut 

 
 Anmälan av delegationsbeslut 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2012. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-04-11. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-04-02 
- Beslutsdatum 2012-04-03 

 
 

Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 30 
Meddelanden 

 
 Kommunfullmäktige 

§ 43 Kommunfullmäktiges ramar för upplåning, utlåning och 
borgensteckning år 2012 

 
 Protokoll/Minnesanteckningar 
 Protokoll med Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2012-01-16. 
 Protokoll med Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2012-02-20. 
 
 Övrigt 
 Nytt från KEFU, 1 april 2012. 
 Tack-kort från Birgitta Nedfors med anledning av pensionsavgång. 

 
___________________ 
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§ 31 
Frågor/Information 
 
Hemsjukvård 
 
Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar om utredning gällande 
kommunens eventuella övertagande av hemsjukvården. Planeringen 
innebär att beslut om övertagande i landsting och kommuner sker i maj 
och juni. Äldrenämnden och Handikappnämnden kommer att fatta beslut 
under sammanträde i maj 2012. Kommunfullmäktige ska därefter fatta 
beslut under sammanträde i juni 2012. Övergång av verksamhet planeras 
ske årsskiftet 2012/2013. 
 

  Äldrenämnden beslutar  
 
  att informationen tas till dagens protokoll 

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 23 maj 
2012.  
 
§ 32 Avtackning av Per Jonsson 
 

 § 33 Slutrapport Senior BoKväm. 
 
 § 34 Övertagande av hemsjukvård 

 
§ 35 Rapportering av ej verkställda beslut 

 
 § 36 Förändringar i teckningsrätt 

 
§ 37 Avvikelserapportering för år 2011. 
 

 § 38  Yttrande angående Socialstyrelsens förslag till föreskrifter för personer med 
demenssjukdom. 

 
§ 39 Ansökan statsbidrag för att implementera de nationella riktlinjerna för vård och 

omsorg om personer med demenssjukdom 
 
§ 40 Tertialuppföljning per 30 april 2012. 
 

 § 41 Sekretessärende: Tilldelningsbeslut i upphandling om korttidsvård. 
 

 § 42 Delegeringsbeslut ärendet utgick 
 
 § 43  Meddelanden. 
 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden 
 onsdagen den 23 maj kl 14.00-15.50 
 Äldrenämnden ajournerar sig mellan 15.15-15.30 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Jonas Nilsson (S) 
  Kenneth Matsson (FP)  
   
Övriga närvarande ersättare Kerstin Johansson (S) gick kl 15.45 § 32- del av 41 
  Mikael Wickström (S) 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) gick 15.30 § 32-40 
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Katarina Lindell 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund   

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
   verksamhetschef Susanne Nordin    
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson 
   projektledare Johan Blomqvist  
   äldrekonsulent Sirpa Hjelm, § 33 
   Magnus Gruvberger, §§ 38-41 
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 sekreterare Katarina Lindell 
Utses att justera  Angela Sandström 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 32-43 
  Katarina Lindell 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Angela Sandström 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      maj 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
 



  23 maj 2012 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 32 
 Avtackning 
 
 Ordförande överlämnade blomma samt presentkort till Per Jonsson  
 samt tackade för gott samarbete. 
 
 ______



  23 maj 2012 5

   
  

Diariet  ÄN 2011.045.047 
 
 
 
 
 
   
  § 33 
  Slutrapport Senior BoKväm. 

 
Äldrenämnden har beviljats projektmedel 379 000 kr av 
Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre 
dar. Syftet med uppdraget är att stimulera till nytänkande, kreativitet och 
utveckling vad gäller bostäder och boendemiljöer för äldre. 

 
Projektet Senior Bokväm i Karlskrona har pågått under tiden 1 juni 2011 – 
31 mars 2012. Ett förslag till slutrapport har tagits fram och ska redovisas 
till Hjälpmedelsinstitutet. 

 
Två forskare från Blekinge Tekniska Högskola har genomfört 
uppföljning/utvärdering av projektet. Utvärderingsrapport finns som bilaga i 
slutrapporten liksom en ekonomisk revisionsrapport. 

 
Projektet Senior Bokväm har bestått av tre delprojekt som tillsammans 
bildar en helhet som förstudie kring seniorers boendefrågor. Delprojekten 
har handlat om 

 - Välfärdsteknologi (på Handelsträdgården), 
 - Utlandsfödda äldre kvinnors och mäns boendepreferenser, och 

- Slutförandet och fördjupning av tillgänglighetsinventering i 
flerbostadshus.  

 
Slutrapporten beskriver dels resultaten från varje delprojekt men ger också 
en samlad bild av övriga reflektioner som har gjorts under projektet genom 
forumgrupper och intervjuer med seniorer, deras närstående och personal 
med olika professioner. Deltagandet i Nätverk Syd har bidragit med 
resultat från en framtidsverkstad. Nätverket har samordnats av 
Designskolan vid Lunds Universitet, även det inom ramen för Bo bra på 
äldre dar. En sammanhållande beskrivning av reflektioner finns under 
rubriken Avslutande diskussion i rapporten. 

 
I vissa delar har projektet Senior Bokväm haft koppling till frågan om 
trygghetsboende och seniorboende. En utredning angående 
trygghetsboende kommer att lämnas till äldrenämnden varför denna 
slutredovisning inte tar upp detta.  

   Forts. 
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 § 33 forts. 
 Slutrapport Senior BoKväm. 
 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

1. att godkänna den upprättade slutrapporten på projektet Senior Bokväm i 
Karlskrona, 

 
2. att uppdra till äldreförvaltningen att projektresultaten angående 

välfärdsteknologi ska beaktas i fortsatt planering av Handelsträdgården, 
 

3. att uppdra till äldreförvaltningen att en särskild utredning ska göras kring 
införandet av välfärdsteknologi som en del av biståndsbedömda insatser 

 
4. att uppdra till äldreförvaltningen att beakta behovet av 

kompetensutveckling för personal inom välfärdsteknologi, 
 

5. att föreslå till kommunledningsförvaltningen att införandet av 
välfärdsteknologi beaktas i kommunens it-strategi,  

 
6. att uppmärksamma behovet av samverkan mellan flera nämnder och 

förvaltningar i planeringen av goda bostäder och goda boendemiljöer för 
seniorer och att i detta syfte bjuda in övriga aktörer till ett inledande möte 
för att en sådan samverkan organiseras, samt 

 
7. att i övriga delar beakta projektets resultat i revideringen av 

framtidsprogrammet.   
 
 

Arbetsutskottet beslutade 2012-05-09 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2012-05-23. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 

 
 __________________  
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Diariet    ÄN 2012.325.106 
 
 
   
 
 
  § 34 
  Övertagande av hemsjukvård 
   

Äldrenämnden bereds möjlighet att till fullmäktige yttra sig över ”Avtal om 
övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 
boende”. 

 
Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län har diskuterats under 
lång tid och i samband med landstingets införande av Hälsoval 2010 
erbjöds kommunerna att överta hemsjukvården. Dock kunde inte en 
enighet i länet uppnås och därmed föll frågan 2010. Ett förändrat 
huvudmannaskap förutsätter en skatteväxling och då måste samtliga 
huvudmän fatta samma beslut.  
 
Landstinget har nu tagit initiativ till en huvudmannaskapsförändring. Läget 
2012 är förändrat mot tidigare år då hemsjukvården var integrerad med 
respektive vårdcentral. Nu är hemsjukvården organiserad som en egen 
länsövergripande verksamhet med en verksamhetschef och 
avdelningschefer i varje kommun. Resurserna som tidigare var ojämnt 
fördelade i kommunerna är nu i huvudsak fördelade enligt 
befolkningsmängd.  

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

 1. att äldrenämnden ställer sig bakom en kommunalisering av 
hemsjukvården i Blekinge län i enlighet med upprättat avtal 
 

  2. att paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 

 
Arbetsutskottet beslutade 2012-05-09 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2012-05-23. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
 
____________________ 
 
Eva-Lotta Altvall (S), Alf Öien (S), Angela Sandström (S), Christer 
Göstasson (S) samt Jonas Nilsson (S) deltog ej i beslutet.



  23 maj 2012 8

 
Diariet    ÄN 2012.331.730 
 
 
    
 
 
 
 

   § 35 
   Rapportering av ej verkställda beslut 

 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställt inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Socialstyrelsen (individbaserade rapporter).  
 
Äldrenämnden rapporterar, per den 2012-03-29, att det fanns 10 beslut 
som inte verkställts inom tre månader. 
 
Skälen till att beslut inte verkställts: 
Tackat nej till anvisning, brukare önskar invänta boende  
placering enligt önskemål   10 

 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 

 
att äldrenämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, 
socialstyrelsen samt kommunens revisorer.                 

 
  Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  
 
 __________________ 
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Diariet  ÄN 2012.438.002 
   
    
    
 
   
 

  
 § 36 
 Förändringar i teckningsrätt 

 
Äldreförvaltningens lista över teckningsberättigande ändras då 
personalförändringar skett inom förvaltningen  

 
Nedanstående förteckning avser personer som föreslås ha teckningsrätt 
för äldreförvaltningens bank och postgirokonton. 

 
 Eva Herbertsson  
 Carina Thörnkvist        tom 2012-10-31    

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt 
för äldreförvaltningens bank och postgirokonton  

 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

  ____________________ 
  



  23 maj 2012 10

 
Diariet    ÄN 2010.370.770 

 
 
 
 
 
 

 
   § 37 
   Avvikelserapportering för år 2011. 

 
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för ”Lokal 
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg”. Från och med 
denna rapport har även socialt ansvarig samordnare deltagit i analysen av 
fel och brist. En ytterligare nyhet är att fall, avvikelser, fel och brist i 
huvudsak rapporteras digitalt via verksamhetssystemet. 

 
 Denna rapport omfattar inkomna rapporter för år 2011. 
 

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 

 
 att ta informationen till dagens protokoll 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 

 
 ____________________ 
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Diariet   ÄN 2012.294.730 
 
 
 
 
   
   
 

§ 38 
Yttrande angående Socialstyrelsens förslag till föreskrifter för 
personer med demenssjukdom. 

 
 Carina Thörnquist, tf utvecklingschef, informerar i ärendet.  
 

Karlskrona kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på dels 
förslag om föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden med tillhörande 
bilaga, dels den konsekvensanalys som gjorts av den föreslagna 
författningen. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att avge yttrande till Socialstyrelsen i enlighet med upprättat förslag. 
 
  Yrkande 
  Jan-Åke Nordin (M) samt Eva-Lotta Altvall (S) yrkar bifall till 

äldreförvaltningens förslag. 
 
  Alf Öien (S) yrkar avslag 
 
  Proposition 
  Ordföranden ställde proposition på äldreförvaltningens förslag till beslut 

och Alf Öien avslags yrkande och fann äldreförvaltningens förslag antaget. 
 
   
  Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
    

  ____________________ 
 
 Alf Öien (S) reserverar sig till förmån för eget yttrande samt inlämnar enligt 
 bilaga 1 skriftlig förklaring.
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Diariet   ÄN 
 
 
 
 
  
 
  

 § 39 
 Ansökan statsbidrag för att implementera de nationella riktlinjerna för 
vård och omsorg om personer med demenssjukdom 
 
Som i ett led i regeringens satsning på insatser för att samordna vård och 
omsorg om de mest sjuka äldre har Socialstyrelsen fått åtta olika uppdrag för 
2012. Ett av regeringens uppdrag är att Socialstyrelsen ska fördela 25 000 
000 kronor till kommuner som i samarbete med landstinget utvecklar och 
prövar modeller för genomförandet av de nationella riktlinjerna för vård och 
omsorg av personer med demenssjukdomar.  
Riktlinjerna syftar till att ge kunskapsbaserade nationella rekommendationer 
om hur kommuner, landsting, regioner och privata och ideella vård- och 
omsorgsutförare gemensamt kan tillgodose behov av vård och omsorg för 
personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 
 
Länets kommuner har tillsammans med Blekinge kompetenscentrum och 
inom ramen för FoU-äldre tagit fram förslag till ansökan och projektplan.  
 
Projektets syfte och mål är framtagna utifrån pågående arbete i Blekinge och 
de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demens. 
 
Ansökan har fokus på de "Multiprofessionella teamen" runt den enskilde 
personen genom hela vårdkedjan. Detta innebär att vi kan ha länsgemen-
samt fokus på flera delar men samtidigt kan varje kommun även utforma 
satsningen utifrån sina egna lokala förutsättningar. 
 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att äldreförvaltningen tillsammans med Landstinget Blekinge via Blekinge 
Kompetenscentrum och länets övriga kommuner ansöker om stimulansbidrag 
för fortsatt implementering av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg om 
personer med demenssjukdom. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag samt 
att paragrafen förklaras omedelbar justerad 
 ____________________ 
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Diariet    ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 

    
 
   § 40 
   Tertialuppföljning per 30 april 2012. 

 
Christian Bjerström, ansvarig controller, föredrar ärendet.  

 
   

 
 

  ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Äldrenämnden beslutar  

 
 att godkänna tertialuppföljning per 30 april 2012. 
  

  ____________________ 
 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 43 173 42 353 820
Verksamhetens Kostnader  -271 523  -267 340 -4 183
Nettokostnad  -228 350  -224 987 -3 363
        

Bostadsanpassningsbidrag -4 417  -3 181 -1 235
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Diariet   ÄN 2010.312.736 
 
 
 
    § 41 
    Sekretessärende: Tilldelningsbeslut i upphandling om korttidsvård. 

 
Äldrenämnden fattade vid sammanträde 2011-04-27  § 42 beslut 
avseende upphandling av driften av korttidsvårdsverksamheten 
Rosengården. Äldreförvaltningen har genomfört upphandlingen i enlighet 
med äldrenämndens beslut. Äldrenämnden och dess arbetsutskott tog 
ställning avseende förfrågningsunderlaget vid sammanträden 2011-12-21 
respektive 2012-01-11.  

 
Tre anbud har inkommit. Resultatet av granskning/prövning samt 
utvärdering har utfallit enligt följande: 
 

Anbud Granskning/
prövning 

Utvärdering 
Kvalitet 
(poäng) 

Pris  
(poäng) 

Totalt  
(poäng) 

1. Attendo AB Godkänt 50,00 50,00 100,00 
2.Äldreförvaltningen, 
   Karlskrona 
kommun 

Godkänt 40,21 49,97 90,18 

3. Vårdteam 
Blekinge AB 

Ej godkänt - - - 

 
 Protokoll från prövning, utvärdering kvalitet samt utvärdering pris bifogas. 
 

Genomförd utvärdering visar att Attendo AB:s anbud är det ekonomiskt 
mest fördelaktiga och äldreförvaltningens förslag är därmed att detta 
anbud skall antas. 

 
Information och förhandling enligt MBL § 19 och 38 har 
genomförts/genomförs 2012-05-14 respektive 2012-05-21.  

 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att anta Attendo AB:s anbud avseende drift av Rosengården, korttidsvård 
för äldre. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 

  samt att paragrafen förklaras omedelbar justerad 
____________________ 
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§ 42 
Delegeringsbeslut 

 
Ärendet utgick 
___________________ 
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§ 43 
Meddelanden 

 
  
 Kommunfullmäktige 

§ 56 Uppföljning per den 29 februari 2012 för hela Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet 

 § 59 Förslag till Social Mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012. 
 
 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsens beslut om verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) och patientsäkerhetlagen (2010:659) av Vedebylunds särskilda 
boende, daterat 2012-05-04 

 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 29 augusti 
2012.  
 
§ 44 Information från Attendo om företaget samt verksamhetsövertagande av 

korttidsvård vid Rosengården. 
 
 § 45 Fyllnadsval till Äldrenämndens arbetsutskott. 
 
 § 46 Beslut om införande av kvalitetsledningssystem enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter SOSFS 2011:9 
 

§ 47 Statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i 
värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. 

 
 § 48 Ansökan om statsbidrag för att utforma lokala värdighetsgarantier. 

 
§ 49 Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård 
 

 § 50  Avtal och kostnader för bårhusplatser 
 
§ 51 Fastställande av avgifter vid transport av avlidna 
 
§ 52 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2012 
 
§ 53 Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m.fl., Bergåsa, Karlskrona kommun 
 

 § 54 Rapport uppföljning av verkställighet av beslut enligt SoL 
 
 § 55 Verksamhets- och budgetuppföljning per juni och juli 2012. 
 
 § 56 Hälso- och sjukvårdsenkät 2012 
 
 § 57 Avvikelser och fallrapporter första halvåret 2012 
 
 § 58 Planerade utbildningsinsatser inom ramen för omvårdnadslyftet 
 
 § 59 Hemsjukvård lägesrapport 
 
 § 60 Planering särskilt boende. 
 
 § 61 Delegeringsbeslut  
 
 § 62  Meddelanden. 

 
___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden 
 onsdagen den 23 maj kl 14.00-15.50 
 Äldrenämnden ajournerar sig mellan 15.15-15.30 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Agneta Möller (FP)  
   
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S) 
  Mikael Wickström (S) t o m 16.13, del av § 57 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris  
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund   

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Ann-Charlotte Folkesson 

   verksamhetschef Susanne Nordin    
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   äldrekonsulent Sirpa Hjelm §§ 56 
    



  29 augusti 2012 3

 
 
 
 
 
 
 Tjänstemän forts.   
   verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger,  
   §§ 44-51, kl 14.00-15.30 
   Malin Fredgardh Huber, regionchef,   
   Skåne-Blekinge Attendo, § 44 kl 14-14.40  
   Camilla Blixt, regional verksamhetschef Attendo,   
   § 44 kl 14-14.40 
   Eva Gummesson, verksamhetschef Attendo,   
   § 44 kl 14-14.40 
   Mats Cronmalm,projektledare tekniska förv, § 60 
    kl 16.30-16.50 
   Emma Ragnarsson, fastighetsförvaltare, tekniska förv 
   § 60 kl 16.30-16.50 
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 sekreterare Stina Bergström 
Utses att justera  Christer Göstasson 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 44-62 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Christer Göstasson 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      september 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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 § 44 

Information från Attendo om företaget samt verksamhetsövertagande 
av korttidsvård vid Rosengården. 

 
Attendo hade det vinnande anbudet i upphandling av korttidsboendet 
Rosengården. Äldrenämnden fattade beslut 2012-05-23 om 
tilldelningsbeslut i upphandlingen.  
 
Malin Fredgardh Huber, Attendo regionchef för Skåne-Blekinge, Camilla 
Blixt, Attendo regional verksamhetschef, Eva Gummesson, Attendo 
verksamhetschef Rosengården presenterar företaget för äldrenämnden 
samt hur man planerar för det kommande arbetet på Rosengården. 

 
Attendo kommer att överta driften av Rosengården från och med den 1 
september. En plan för övertagande av Rosengårdens korttidsboende 
presenteras. Camilla informerar om hur Attendo kommer att arbeta med 
aktiviteter och social gemenskap på Rosengården. 
 
Information ges om hur företaget arbetar med kvalitet och organisation för 
detta. Man genomför varje månad den så kallade ”Kvalitetstermometern” 
för att mäta kvalitetsresultatet. Genom ett kvalitetsindex får man ett mått 
på hur kvalitetsarbetet fortgår.  
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
 

 ______
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Diariet  ÄN  
 
 
 
 
 
   
  § 45 
  Fyllnadsval till Äldrenämndens arbetsutskott. 

 
Margareta Rohdin (FP) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag i 
äldrenämnden. Således ska en ny ersättare till äldrenämndens 
arbetsutskott utses.  
 
Förslag till beslut 
 
att Kenneth Matsson utses till ersättare i äldrenämndens arbetsutskott 
efter Margareta Rohdin. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förslag till beslut. 

 
 
  
 __________________  
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Diariet    ÄN 2010.382.047 
 
 
   
 
 
  § 46 

Beslut om införande av kvalitetsledningssystem enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 
   
Socialstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter för ledningssystem SOSFS 
2011:9 som ersätter tidigare föreskrifter 2006:11. Dessa föreskrifter 
medför att Äldreförvaltningen behöver omarbeta ledningssystemet för att 
uppfylla Socialstyrelsens krav. 
 
Inom regeringen satsning ”Bättre liv för sjuka äldre” finns ett 
grundläggande krav som en förutsättning för att kunna vara med att ta 
dela på prestationsersättningen. Senast den 30 september måste kraven 
vara uppfyllda och SKL skall senast den 15 oktober ha fått in: 
 

1. En beskrivning av strukturen för hur kommuner och landsting 
gemensamt styr och leder utvecklingsarbetet inom vård och 
omsorg för äldre. 

2. En handlingsplan för det gemensamma utvecklingsarbetet 2012 
3. Beslut från varje huvudman att införa ett kvalitetsledningssystem      

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att införa ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 utifrån 
framtagen projektplan för äldreförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2012-08-08 
 
1. att anse ärendet berett och att beslut fattas under äldrenämndens 

sammanträde 2012-08-29, samt  
 
 föreslå äldrenämnden 
 

2. att äldrenämnden ska få fortlöpande avrapportering under projektets 
genomförande. 

 
  
 
  Forts. 
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 § 46 forts. 

Beslut om införande av kvalitetsledningssystem enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 

 
 
 Äldrenämnden beslutar 

  
1. att införa ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 utifrån 
framtagen projektplan för äldreförvaltningen. 

 
2. att äldrenämnden ska få fortlöpande avrapportering under projektets 
genomförande. 

 
  

 
____________________ 
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Diariet    ÄN  
 
 
    
 
 
 
 

   § 47 
  Statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i 

värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. 
 

Det finns nu möjlighet att ansöka om stimulansmedel för utbildning av 
värdegrundsledare eller för utbildning till personal som har funktion för ett 
sammanhållande ansvar för sociala frågor. Satsningen är tvåårig 2012 – 
2013. Pengar som går att söka är 308 931 kronor för Karlskrona. En viss 
del av pengarna ska även kunna användas till kostnad för vikarie vid 
utbildningsinsatser.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
 att ansöka om statsbidrag för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbete 

inom äldreomsorgen.  
  
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  

 
 __________________ 
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Diariet  ÄN 2011.322.047 
   
    
    
 
   
 

  
 § 48 
 Ansökan om statsbidrag för att utforma lokala värdighetsgarantier. 
 

Äldreförvaltningen har påbörjat ett arbete under 2011 för att utforma ett 
förslag till införande av värdighetsgarantier.  
 
Det finns nu möjlighet att ansöka om stimulansmedel från Socialstyrelsen 
för 2012. För att få ersättning 2012 skall kommunen utforma minst tre 
värdighetsgarantier under året.  
 
Under hösten kommer en person arbeta heltid med framtagandet av 
värdighetsgarantier.  
 
Den summa Karlskrona kommuns äldrenämnd kan ansöka om är 712 949 
kronor.  
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att ansöka om statsbidrag för att utforma lokala värdighetsgarantier 2012. 
 

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

  ____________________ 
  



  29 augusti 2012 11

 
Diariet    ÄN 2012.591.022 

 
 
 
 
 
 

 
   § 49 
   Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård 

  
Enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (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 att ledningsansvaret skall vara 
tydligt såväl ur ett patient- som ett tillsynsperspektiv. Det skall därför inom 
all hälso- och sjukvård finnas en namngiven verksamhetschef som svarar 
för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. 
 
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och det är vårdgivaren som 
ansvarar för att det utses en verksamhetschef för all den hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som bedrivs av denne. Verksamhetschefen ansvar 
fråntar naturligtvis inte andra befattningshavare deras yrkesansvar. 
 
I äldreförvaltningen har förvaltningschefen haft detta uppdrag, vilken är 
naturligt då förvaltningschefen har ansvaret för förvaltningens ledning och 
organisation. Förvaltningen bör inte stå utan verksamhetschef under tiden 
som ny förvaltningschef rekryteras därför föreslås att tf förvaltningschef 
Eva Herbertsson utses till verksamhetschef enligt hälso- och 
sjukvårdslagen för äldrenämndens verksamhet.    
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att utse tf förvaltningschef Eva Herbertsson till verksamhetschef för den 
hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom nämndens 
ansvarsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 

 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 

 
 ____________________ 
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Diariet   ÄN 2012.554.055 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
   
   
 

§ 50 
  Avtal och kostnader för bårhusplatser 
  
 Ann-Britt Mårtensson, MAS, föredrar ärendet. 
 

Kommunen har enligt 2c § Hälso- och sjukvårdslagen en skyldighet att ta 
hand om avlidna till dess att den döda kroppen överlämnas för bisättning 
(kistläggning). För kommunen innebär det ett transport- och 
förvaringsansvar för alla personer som avlider på särskilt boende. 
 
Landstinget Blekinge har från och med 2012-07-01 begärt ersättning av 
Karlskrona kommun för att tillhandahålla bårhusplatser. Ett avtal har därför 
upprättats mellan kommunen och landstinget. 
 
Bestämmelser om vårdavgifter i 26 § Hälso- och sjukvårdslagen medger 
att kommuner får ta ut avgifter i samband med omhändertagande av 
avlidna. Avgiften ingår inte i den kommunala maxtaxan för äldreomsorg 
utan betalas av dödsboet. Avgiften är inte belagd med moms. Sedan 
tidigare finns beslut om avgift för transport av avliden. 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
1. att anta Avtal om bårhusplatser mellan Landstinget Blekinge och 
Karlskrona kommun 
 
att föreslå fullmäktige besluta  
 
2. att avgift för bårhusplats tas ut av dödsboet med 1 600 kronor från och 
med 2012-0x-01 
 
3. att avgiften fr.o.m. 2014-01-01 räknas upp med SCB:s 
producentprisindex för tjänster (TPI) 68.2D 
 
Arbetsutskottet beslutade att anse ärendet berett och att beslut 
fattas under äldrenämndens sammanträde 2012-08-29.  

 
 
   Forts. 
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  § 50 forts. 
  Avtal och kostnader för bårhusplatser 
 
 
  Yrkande 

  Kent Lewén (FP) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för 
vidare utredning. 

   
  Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns (FP) yrkande och finner 

att äldrenämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
  Äldrenämnden beslutar  
 
  att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för vidare utredning. 

 
  ____________________ 
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Diariet   ÄN 2012.464.055 
 
 
 
 
  
 
  

 § 51 
 Fastställande av avgifter vid transport av avlidna 
 
Äldre- och handikappnämnderna ansvarar för att ta hand om de personer 
som avlider i kommunens särskilda boendeformer. I ansvaret ingår att 
säkerställa att det finns transportör som kan svara för transport av den 
avlidne från särskilt boende till bårhus. Principerna som tillämpas är att 
anhöriga/närstående i första hand ska ansvara för beställningen av 
transporten och själva anlita den begravningsbyrå de önskar. I de fall 
anhörig/närstående inte ombesörjer att transporten utförs träder äldre- och 
handikappförvaltningarna in och sköter detta.  Kommunens kostnader för 
transporten faktureras dödsboet genom en fastställd avgift. 
 
Vid sammanträde 2005-03-03  § 9, beslutade kommunfullmäktige att 
bemyndiga äldre- och handikappförvaltningarna att utifrån 
självkostnadsprincipen bestämma storleken på den avgift som ska faktureras 
dödsboet för transport av avliden till bårhus. 
 
Vid sammanträde 2008-09-24  fastställde äldrenämnden avgiften till 1 700 kr.  
 
Gällande avtal med transportör har förlängts t.o.m. 2012-12-31. 
Förlängningen innebär dock en prishöjning från 1 190 kr/transport till 2 476 
kr/transport exklusive moms. Kommunens administrativa kostnad har tidigare 
bedömt till ca 500 kr varvid äldreförvaltningen föreslår att ny avgift ska uppgå 
till 2 976 kr exklusive moms.  
 
Kommunens ersättning till begravningsbyrån är densamma oavsett 
veckodag, tid på dygnet och från vilket särskilt boende transporten sker.  
Avgiften föreslås därför också vara densamma oavsett dessa förhållanden. 
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 § 51 forts. 
 Fastställande av avgifter vid transport av avlidna 
 
F.n. pågår diskussioner mellan landstinget Blekinge och bl.a. Karlskrona 
kommun om ansvar och lösningar för transport och förvaring av avlidna vid 
särskilt boende.  De framtida förutsättningarna ska vara klarlagda under 
hösten 2012.  Det kan då finnas behov av en ny upphandling av 
transporterna varvid det även kan bli aktuellt att äldrenämnden fastställer ny 
avgift.  
 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
 att fastställa avgift för transport av avliden från särskilt boende till bårhus att 
uppgå till 2 976 kr exklusive moms att gälla fr.o.m. 2012-09-15.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2012-08-08 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2012-08-29. 
 
Yrkande 
Peter Johansson (S) yrkar 
 
1. avslag på förvaltningens förslag till beslut  
 
2. att bibehålla nuvarande avgift som uppgår till 1 700 kronor till och med 
2012-12-31, samt  
 
3. att höjningen från 1 190 kr/transport till 2 476 kr/transport exklusive moms 
bekostas av äldrenämnden vid eventuell transport av avliden och gäller till 
och med 2012-12-31. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Peter Johanssons (S) yrkande.  
 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkanden under proposition och 
finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
    Forts.
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§ 51 forts. 
 Fastställande av avgifter vid transport av avlidna 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
1. att bibehålla nuvarande avgift som uppgår till 1 700 kronor till och med 
2012-12-31, samt  
 
2. att höjningen från 1 190 kr/transport till 2 476 kr/transport exklusive moms 
bekostas av äldrenämnden vid eventuell transport av avliden och gäller till 
och med 2012-12-31. 
  
 
 ____________________ 
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Diariet    ÄN 2012.662.730 
 
 
 
 
 

    
 
   § 52 
   Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2012 

 
Kommunfullmäktige har beslutat om social mångfaldsplan för Karlskrona 
kommun vid sitt sammanträde 2012-04-26. Samtidigt beslutades det att en 
ny mångfaldsplan ska tas fram snarast och börja gälla from januari 2013. 

 
Nämnder och styrelser ska upprätta egna handlingsplaner med social 
mångfaldsplan som grund. 
 
Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Äldrenämndens 
handlingsplan för jämställdhet och mångfald i äldreomsorgen har sedan 
dess haft sin utgångspunkt i den gemensamma värdegrunden tillsammans 
med denna lagstiftning och således uppfyller den sociala 
mångfaldsplanens ambitioner i väsentliga delar. 

 
 Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

att förlänga handlingsplanen för jämställdhet och mångfald i 
äldreomsorgen att gälla till dess att en ny handlingsplan tas fram utifrån en 
social mångfaldsplan 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

 
____________________ 
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Diariet   ÄN 2012.114.214 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
    § 53 

 Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m.fl., Bergåsa, Karlskrona 
kommun 

 
Planförslaget för del av Karlskrona 5:12 m.fl. (Bergåsa planskildhet – Blå 
Port) är översänt till äldrenämnden för granskning under tiden 15 juni – 3 
augusti 2012.  
 
Planförslaget handlar om ett område där det finns flera för seniorer viktiga 
målpunkter. Först och främst är det kommunikationer till och från 
Blekingesjukhuset som berör seniorer såväl i hela kommunen som i hela 
länet och inte bara de som är bosatta i närområdet. Planlösningarna 
behöver därför ses ur vidare perspektiv.  
 
Järnvägs- och busstationen i Bergåsa används av resenärer som är 
bosatta utanför centrumområdet, utöver resenärer som har sitt hem eller 
sin målpunkt i närheten. För många seniorer är Kyrkogården också ett 
viktigt besöksmål.  
 
Förslaget till detaljplan innehåller ett antal åtgärder som förbättrar 
trafiksituationen för tåg- och busstrafik samt övrig fordonstrafik i området. 
Järnvägsplattformens nära anknytning till busshållplatsen kvarstår och 
bytet mellan trafikslag antas påverkas positivt. Den nya busslinjen i 
sjukhusområdet bidrar till områdets positiva utveckling. 
 
Omplanering av korsningsområdet med tillhörande områden ger möjlighet 
till positiv utveckling av ett för kommunens utveckling centralt område och 
som har betydelse för boende i närområdet, pendlare och andra resenärer 
som använder stationsområdet, samt besökare till de olika målpunkterna i 
området. Detta innebär att ett stort antal personer – i alla åldrar - under en 
lång tid framöver kommer att påverkas av denna detaljplan. En så viktig 
plan ska utformas så att den möjliggör det kvalitetsarbete som pågår i 
kommunen och kan användas som ett gott exempel i fortsatt planering. 
 
  Forts. 
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§ 53 forts. 
Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m.fl., Bergåsa, Karlskrona 
kommun 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att lämna sina synpunkter på detaljplanförslaget för Karlskrona 5:12 
m.fl. enligt ovan, samt 
 
 
Arbetsutskottet beslutade 2012-08-08 
 
1. i enlighet med Äldreförvaltningens förslag, samt  
 
2. i enlighet med Peter Johanssons (S) yrkande:  
om att det kommer att finnas många barnvagnar, rollatorer, rullstolar och 
permobilar tillsammans med cyklar på cykelbanorna. Peter Johansson (S) 
yrkar därför att yttrandet ska kompletteras gällande att cykelvägarna i 
planområdet ska göras bredare än detaljplanen föreslår. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och 
beslutar således 
 
1. att lämna sina synpunkter på detaljplanförslaget för Karlskrona 5:12 
m.fl. enligt ovan, samt 
 
2. att yttrandet ska kompletteras gällande att cykelvägarna i planområdet 
ska göras bredare än detaljplanen föreslår. 

 
____________________ 
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§ 54 

 Rapport uppföljning av verkställighet av beslut enligt SoL 
 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställt inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Socialstyrelsen (individbaserade rapporter).  
Äldrenämnden rapporterar, per den 310712, att det fanns 3 beslut som 
inte verkställts inom tre månader. 
 
Skälen till att beslut inte verkställts: 
Tackat nej till anvisning, brukare önskar invänta boende  

  placering enligt önskemål   3 
 
Blivit verkställt, dock inte inom 3 månader.   1 
 
 
Äldrenämnden förslås besluta 
 
 
att äldrenämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, 
socialstyrelsen samt kommunens revisorer.                 
 
Arbetsutskottet beslutade 2012-08-08 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2012-08-29. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
 
___________________ 
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Diariet    ÄN 2010.053.042 
Kommunfullmäktige    

 
 
 
 
 
 
§ 55 

 Verksamhets- och budgetuppföljning per juni och juli 2012. 
  

Christian Bjerström, ansvarig controller, föredrar ärendet.  
 
 Resultat för juni 2012:  
 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 64 843 63 520 1 323
Verksamhetens Kostnader  -407 957  -400 029 -7 928
Nettokostnad  -343 114  -336 508 -6 606
        

Bostadsanpassningsbidrag -6 491 -4 772 -1 719
  

 
Resultat för juli 2012: 
 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 75 194 74 094 1 100
Verksamhetens Kostnader  -470 288  -464 698 -5 590
Nettokostnad  -395 094  -390 604 -4 490
        

Bostadsanpassningsbidrag -7 337 -5 567 -1 770
 

 
 Äldrenämnden beslutar  

 
 att godkänna tertialuppföljning per den 30 juni samt per den 31 juli 2012. 

___________________ 
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Diariet   ÄN 2011.366.704 
 

 
 
 
 

 
§ 56 

 Hälso- och sjukvårdsenkät 2012 
  

Under v 17 år 2012 besvarade de patientansvariga sjuksköterskor (PAS) 
en enkät om den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Enkäten 
är sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
undersökningen är en del i MAS-tillsynen.  

 
Nytt för i år är att frågorna om läkemedel är anpassade till SKL:s nationella 
projekt Bättre liv för sjuka äldre. 

 
 

  Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

  att ta informationen till dagens protokoll 
 
 
___________________ 
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Diariet    ÄN 2010.370.770 

 
 
 
 
 
 
§ 57 

 Avvikelser och fallrapporter första halvåret 2012 
  

 
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för ”Lokal 
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg”. Socialt ansvarig 
samordnare deltar i analysen av fel och brist. Fall, avvikelser, fel och brist i 
huvudsak rapporteras digitalt via verksamhetssystemet. 

 
 Denna rapport omfattar inkomna rapporter för kvartal 1 och 2 år 2012. 
 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att ta informationen till dagens protokoll 

 
 

 
___________________ 
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Diariet    ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 58 

 Planerade utbildningsinsatser inom ramen för omvårdnadslyftet 
  

Susanne Nordin, verksamhetschef Resurs & Kompetens, föredrar ärendet. 
 
Äldreförvaltningen har mottagit statsbidrag för kompetensutveckling för 
undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorg. Information ges om 
utbildningsinsatser som startar under september.  
 
  

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att ta informationen till dagens protokoll 

 
  

 
 
___________________ 
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Diariet    ÄN 
 
 
 
 
 
 
§ 59 

 Hemsjukvård lägesrapport 
  

Kent Lewén, lämnade en kort rapport om de förhandlingar som skett den 
22 aug mellan länet kommuner och landstinget. Någon slutlig 
överenskommelse träffades inte utan kommunerna framförde kravet på en 
skatteväxling med 32 öre men landstingsledningen kunde inte acceptera 
denna nivå utan ville fundera vidare. Deras alternativ var att återta den 
delegerade hemsjukvården från kommunerna och driva den i egen regi. 
Mötet avslutades med att landstingsledningen lovade återkommer inom 
kort med ett besked till länets kommuner. 

 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet    ÄN 
 
 
 
 
 
 
§ 60 

 Planering särskilt boende. 
  

Mats Cronmalm, projektledare och Emma Ragnarsson, 
fastighetsförvaltare, tekniska förvaltningen, informerar i ärendet. 
 
Information ges om nuläget gällande planering av särskilt boende inom 
äldreförvaltningen. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 

 
 
___________________ 
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§ 61  
Information/frågor 
 
Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar om att hon i enlighet med hälso- 
och sjukvårdslagen har anmält en medarbetare till Socialstyrelsen på 
grund av att hon kom påverkad av droger till jobbet. Personen är avstängd 
och kommer tillbaka till äldreförvaltningen i höst. Personen kommer då inte 
att arbeta i patientnära arbete.  
 
-------------------------------- 
 
Annika Tronje, SAS, informerar om att en lex Sarah-anmälan har gjorts till 
Socialstyrelsen. Äldreförvaltningen har gjort en utredning av händelsen. 
Personen är avstängd under utredningens gång. 
 
 
-------------------------------- 
 
Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende, informerar om 
att det särskilda boendet Vedebylund har problem med råttor i byggnaden. 
Fastighetsägaren och Anticimex kontaktades i ett tidigt skede och det 
verkar som att man har kommit till rätta med problemen.  
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§ 61 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret maj, juni och juli 2012. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-08-08. (Pärmen). 
c) Detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl Trossö 
d) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  
 

 - Beslutsdatum 2012-04-19 
 - Beslutsdatum 2012-05-09 

 - Beslutsdatum 2012-06-09 
 - Beslutsdatum 2012-06-11 
 - Beslutsdatum 2012-06-12 
 - Beslutsdatum 2012-06-19 
 - Beslutsdatum 2012-06-21 
 - Beslutsdatum 2012-07-18 
 - Beslutsdatum 2012-08-03 

 
 
___________________ 
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§ 62 

 Meddelanden. 
  

Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige 2012-05-24 
§ 76 Årsredovisning för år 2011 Karlskrona kommun. 
§ 78 Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av kvarvarande 
investeringsmedel. 
§ 79 Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar, effektiviseringar 
och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 
§ 86 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 
den 1 april 2012. 
§ 87 Hyresavtal särskilda boendet Handelsträdgården, Vedebylund 1:1 m 
fl. 
 
Kommunfullmäktige 2012-06-19 
§ 90 Kommunala val. 
§ 93 Förslag till förändrad rutin vid anställningsprövning. 
§ 94 E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun. 
§ 98 Förslag om att ersätta delårsrapport  april sedvanlig 
ekonomiuppföljning. 
§ 99 Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
§ 100 Budget 2013 och planer 2014-2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet. 
§ 101 Förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
§ 107 Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län. 
 
Tekniska nämnden 
§ 47 Hyresavtal särskilda boendet Handelsträdgården, Vedebylund 1:1 m 
fl  
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-05-08 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-07-02 
 
Övrigt 
Nyhetsbrev – SPF Rosenbom hösten 2012 
  

 ___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 26 
september 2012.  
 
 
 
§ 63 Handlingsplan vård och omsorg 
 
§ 64 Återrapportering: Bårhusplatser 

 
 § 65 Slutrapport Teamledare vid af Klint 
 
 § 66 Remiss lex Maria 

 
§ 67 Program för fördjupning av översiktsplanen för skärgården. 

 
 § 68 Sammanträdesplan för år 2013. 

 
§ 69 Tertialuppföljning per 31 augusti 2012. 
 

 § 70  Uppföljning av utförare inom valfrihetssystem i hemtjänsten. 
 
§ 71 Information/Frågor 

 
 § 72 Delegeringsbeslut  
 
 § 73  Meddelanden. 

 
___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden 
 onsdagen den 26 september kl 14.00-16.30 
  
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altval (S) 
  Alf Öien (S) §§ 63-69 tom kl 16.00 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) §§ 63-69 tom kl 16.00 
  Jonas Nilsson (S) 
  Mikael Wickström (S) §§ 70-73 fr o m kl 16.00 
  Kerstin Johansson (S) §§ 70-73 fr o m kl 16.00 
  Karl-Gustaf Johansson (M)  
   
Övriga närvarande ersättare Kerstin Johansson (S) §§ 63-69 tom kl 16.00 
  Mikael Wickström (S) §§ 63-69 tom kl 16.00 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Agneta Möller (FP) 
  Göran Redeén (KD)  
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   områdeschef Carina Bengs 
   områdeschef Johanna Svensson 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   samordnande personalspecialist Nina Andrén 
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund  
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog  

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Ann-Charlotte Folkesson 

   verksamhetschef Susanne Nordin    
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   Projektledare Gunvor Jyllhed 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   utredare Johan Blomqvist 
   verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger 
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 sekreterare Stina Bergström 
 
Utses att justera Ann-Marie Branje  
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 63-73 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Ann-Marie Branje 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      september 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet   ÄN 2012.554.055 
  
 
 
 
 
 § 63 

Återrapportering: Bårhusplatser 
 

 Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar i ärendet.  
 

Äldreförvaltningen har varit kontakt med begravningsbyråer för att 
undersöka om ett samarbete kan inledas vad gäller bårhusplatser. 
Äldreförvaltningen har även gjort en kostnadskalkyl för ett nytt eventuellt 
bårhus. Kostnaden skulle då uppgå till cirka 1 miljon kronor. 
 
Jan-Åke Nordin meddelar att ärendet kommer att behandlas under 
sammanträde i oktober månad. 
 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
 

 ______
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Diariet    ÄN 
 
 
 
 
 § 64  

Handlingsplan – Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 
äldre i Blekinge 

 
Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar i ärendet. 
 
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har inlett ett 
omfattande arbete för att möjliggöra ett bättre liv för sjuka äldre. Under 
2012-2014 avsätts medel som i huvudsak kommer att fördelas enligt 
prestation och resultat till de huvudmän som uppfyller vissa mål och krav. 
I de grundläggande kraven finns att det ska finnas en beskrivning av en 
struktur för hur kommuner och landsting gemensamt styr och leder 
utvecklingsarbetet inom vård och omsorg för äldre. Sedan flera år  finns 
en struktur för ledningssamverkan på tjänstemannanivå, LSVO- 
Landstingssamverkan vård och omsorg. Under 2012 har påbörjats ett 
arbete för att komplettera ledningsstrukturen med en politisk nivå där 
målet är att utöka den gemensamma samverkansnämndens uppdrag till 
att även omfatta gemensam ledning av utvecklingen av sammanhållen 
vård och omsorg för äldre. 
 
Det är fem områden som ingår i satsningen: 
‐ God vård i livets slut 
‐ Preventivt arbetssätt 
‐ God vård vid demenssjukdom 
‐ God läkemedelsbehandling för äldre 
‐ Undvikbar slutenvård och återinläggning 30 dagar. 
 
Handlingsplanen kommer att för Karlskrona kommuns del undertecknas av 
kommunalrådet Camilla Brunsberg 
 

 Äldrenämnden beslutar  
 
 att informationen tas till dagens protokoll. 
  
 __________________  
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 Diariet   ÄN 2009.290.021 
 
 
 
 
  § 65 
  Slutrapport Teamledare vid af Klint  
 

Carina Bengs, områdeschef på det särskilda boendet af Klint, informerar i 
ärendet. 
 
En slutrapport har upprättats vad gäller inrättande av teamledare vid af 
Klint.  
 
Syftet med projektet att inrätta teamledare var främst att det skulle leda 
kvalitetshöjning för varje enskild brukare men även för verksamheten i 
stort. 
 
Teamledarna ska vara en samordnare i arbetsgruppen som främst ska 
verka för att arbetsgrupperna arbetar för att uppnå de mål som är satta för 
verksamheten vilket genererar en: 
 
- God brukarkvalitet 
- Utveckling av medarbetarna 
- Kvalitetshöjning av verksamheten.   
 
Teamledaren ska verka för att arbetslaget strävar framåt mot brukarens 
mål & välbefinnande.  
 
En utvärdering av teamledare-rollen genomfördes september 2011. 
Överlag genererade utvärderingen goda resultat och man har uppnått 
uppsatta mål. 
 

 
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att informationen tas till dagens protokoll. 
  
 __________________  
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Diariet    ÄN 2012.573.779 
Socialstyrelsen 
 
   
 
 
 
 
 
  § 66 

Remiss lex Maria 
   
Karlskrona kommun bereds möjlighet att senast 2012-09-24 lämna 
synpunkter på förslag om nya föreskrifter och allmänna råd om lex Maria 
 
Både Handikappnämndens och Äldrenämndens hälso- och 
sjukvårdsorganisationer berörs av författningen och lämnar ett gemensamt 
yttrande över förslaget. 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
 att anta förvaltningens förslag till yttrande. 

 
  

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN 2012.739. 214 
 
 
 
 
 
 
 
 § 67 

 Program för fördjupning av översiktsplanen för skärgården. 
  

Ett program till fördjupning av översiktsplanen för skärgården är utställt för 
programsamråd. Synpunkter på programmet ska lämnas senast den 30 
september 2012. 

 
Programmets syfte är i stora drag att presentera kommunens intentioner 
för en utveckling av skärgården.   

 
Området som omfattas är havsområdet med öarna förutom Trossö och de 
stadsnära öarna. Vidare ingår även området kring Möcklöbron, 
Torhamnslandet och Kristianopel i avgränsningen eftersom de utgör 
viktiga medelpunkter för skärgården.   
 
Äldreförvaltningens synpunkter 
Programmet för fördjupning av översiktsplanen anger sex strategier för 
utvecklingen, nämligen attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv, effektiv 
infrastruktur, förbättrad kollektivtrafik, naturskön skärgård och att utveckla 
båtliv och turism. Fem av strategierna har en viss koppling till äldre 
personers vardag i skärgården.  
 
Äldreomsorgens omfattning och erfarenheter i planområdet 
Äldreförvaltningen har ett omvårdnadsboende i området, Björkhaga på 
Hasslö. Torhamns hemtjänst ansvarar för hemtjänstinsatser till brukare i 
östra skärgården, i dagsläget på fyra öar utan fast vägförbindelse. 
Kyrkogatans hemtjänst ansvarar för hemtjänstinsatserna på Aspö där 16 
brukare var aktuella i augusti 2012.  Utöver de ovan nämnda arbetar även 
Fågelmara, Ramdala, Sturkö och Hasslö hemtjänst inom planområdet där 
det finns fast vägförbindelse. Inga brukare i skärgårdsområdet har valt en 
privat utförare av insatserna. 
 
 
 
 Forts. 
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 § 67 forts 

 Program för fördjupning av översiktsplanen för skärgården. 
 

Persontransporterna till och från öarna utan fast vägförbindelse har under 
en längre tid varit en försvårande och fördyrande omständighet i 
äldreomsorgsarbetet.  De flesta av dessa brukare är bosatta på Aspö som 
saknar färjetrafik nattetid. Detta innebär att det måste finnas nattpersonal 
på ön även om beviljade insatser inte förutsätter sådan resursanvändning. 
I östra skärgården finns transportproblematiken även dagtid. Under 
sommarmånader kan hemtjänstpersonal använda skärgårdstrafiken i viss 
mån men under övriga delar av året används båttaxi och andra specifika 
lösningar.  Det krävs flexibilitet och skräddarsydda lösningar för att brukare 
i skärgården ska kunna få sina omsorgs- och omvårdnadsbehov 
tillgodosedda. 
 
Vision Karlskrona 2030 
Karlskrona kommun har valt att arbeta mot det hållbara samhället ur ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Visionen i programmet är att 
”i Karlskrona väljer man själv hur man vill leva sitt liv och var man vill bo”. 
Denna vision är i linje med äldrenämndens fastställda grund för 
äldreomsorgen, nämligen den enskildes rätt att själv bestämma över sin 
situation.  
 
Den sista av visionerna, ”smarta trafiklösningar”, är tämligen nödvändig för 
att äldreomsorgen i skärgården inte ska förbruka resurser som är 
reserverade till brukare i andra delar av kommunen. 
 
Attraktiva skärgårdssamhällen 
En av strategierna mot hållbar utveckling anges vara att bebyggelse 
koncentreras till strategiskt goda lägen med motivering att då skapas 
bättre förutsättningar bland annat för kollektivtrafik och kommersiell och 
offentlig service.  Äldreförvaltningen anser att i varje sådant strategiskt 
samhälle ska finnas möjlighet för äldre skärgårdsbor att byta bostad och 
ändå leva kvar i skärgårdsmiljön. Tillskapandet av sådana bostäder med 
god tillgänglighet ska finnas med i kommunens boendeplanering. 
 
 Forts.
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 § 67 forts 
 Program för fördjupning av översiktsplanen för skärgården. 

 
Rikt näringsliv 
Äldreomsorgens insatser i skärgårdsområdet utförs i dagsläget av 
äldreförvaltningen som ställs inför krav på effektiv resursanvändning 
samtidigt som miljön innebär att varje insats kräver flexibla lösningar. 
Valfrihetssystemet inom äldreomsorgen öppnar möjlighet till småskaligt 
omsorgsföretagande speciellt på öarna utan fast vägförbindelse om ett 
kvalitativt godkänt utförande av insatser kan säkerställas.  

 
Seniorer bosatta utanför tätorterna – oavsett om de bor på landsbygden 
eller i skärgården – är beroende av dagligvaruhandel på tillgängligt 
avstånd. En väl fungerande hemsändningstjänst är önskvärd och bör 
stöttas av kommunen på lämpligt sätt.  
 
Naturskön skärgård 
Karlskronas skärgård är unik och det är viktigt att värna om allmänhetens 
tillgänglighet till stränderna, både för närboende och besökande. 
 
I samband med detaljplanering av nya områden eller förtätning av de 
gamla skärgårdssamhällena är det viktigt att bibehålla möjligheten till 
rekreation i närområdet för barnfamiljer, äldre samt personer med 
funktionsnedsättningar genom att ha kvar grönytor och fria stränder. 
 
Förbättrad kollektivtrafik 
Programmet föreslår satsningar på båttrafik och kollektivtrafik vilket 
möjliggörs av livskraftiga samhällen. Turerna för bussarna ska planeras så 
att de möjliggör arbetspendling både mot centrum och mot 
skärgårdssamhällen. Möjlighet att använda öppen närtrafik behöver utökas 
så att det fungerar för arbetspendling för anställda inom äldreomsorgen 
även tidiga morgnar och sena kvällar. 
 
Även seniorer i skärgårdsområdet behöver utvecklad kollektivtrafik samt 
utökad öppen närtrafik för att kunna leva ett aktivt liv och kunna delta i 
samhället. 
  
  Forts.



  26 september 2012 11

 
 
 
 
 
 

  
 
 § 67 forts 

 Program för fördjupning av översiktsplanen för skärgården. 
 
 
Effektiv infrastruktur 
Programmet tar upp bredband som en viktig faktor för de boende och 
näringslivet. Äldreförvaltningen menar att infrastrukturen och tekniska 
försörjningen särskilt i skärgården ska utgå från en sårbarhetsanalys och 
planeras så robust att den klarar av olika typer av störningar såsom el- 
och teleavbrott, hårda vindar och vintrar.  
 
Den analoga tekniken fungerar i skärgårdsmiljön och får inte ersättas med 
annan teknik utan att säkerställa de bofasta personers säkerhet och 
trygghet.  
 
Det är dock önskvärt att den nuvarande tekniken kompletteras med den 
nya teknikens möjligheter, till exempel med fungerande mobilnät eller 
fiberoptik på samtliga bebodda öar, från Hasslö till Utlängan.  
 
Konsekvenser 
Fördjupningen strävar efter en hållbar utveckling i området. Särskilt 
uppnås positiva effekter om förutsättningar för kollektivtrafik samt 
kommersiell och offentlig service förstärks genom 
bebyggelsekoncentration.  
 
Vidare ska fördjupningen genomsyras av och beskrivas utifrån jämlikhet 
(och barnperspektiv). Sociala aspekter i planeringen har vävts in i 
programtexten. Äldreförvaltningen anser att en särskild konsekvensanalys 
bör göras för att ta hänsyn till de sociala aspekterna. Att en skärgårdsbo 
behöver dagligt stöd för att uppnå ett skäligt liv innebär utmaningar till 
samhället. Vissa av utmaningarna ansvaras av äldrenämndens 
verksamheter men det finns flera aktörer vars åtgärder har avgörande 
betydelse i området har avgörande betydelse för fortsatta 
boendemöjligheter. Kontinuerlig dialog och samverkan mellan olika aktörer 
är således nödvändigt.   
 

 
   
  Forts.
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 § 67 forts 

 Program för fördjupning av översiktsplanen för skärgården. 
 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att lämna sina synpunkter på programmet fördjupning av översiktsplanen 
för skärgården enligt ovan. 
 

 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
___________________  
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Diariet  ÄN 2011.549.006 
   
    
    
 
   
 

  
 § 68 
 Sammanträdesplan för år 2013. 

 
 

Äldrenämnden fastställer varje år en sammanträdesplan för kommande år. 
Äldreförvaltningen har sammanställt förslag till tidplan för år 2013 enligt 
bilaga.    

 
 

 Äldreförvaltningens förslag till Äldrenämnden  
 

 att  fastställa bilagd sammanträdesplan för 2013.  
 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
 

  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2010.053.042 

 
 
 
 
 
 

 
   § 69 
   Tertialuppföljning per 31 augusti 2012. 
 

  Christian Bjerström, ansvarig controller, och Nina Andrén, samordnande 
personalspecialist, informerar i ärendet. 
  
 
Resultat per 31 augusti 2012: 
     
Resultaträkning Tkr  Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens Intäkter 86 160 84 668 1 492 
Verksamhetens Kostnader  -540 665  -535 207 -5 458 
Nettokostnad   -454 775  -450 539 -3 966 
        
Bostadsanpassningsbidrag -8 129 -6 363 -1 766 
 
 
Nina Andrén ger information om personalnyckeltal per den 31 augusti 
2012. Resultatet visar att bland annat att: 
 
- Antal tillsvidareanställda minskat. 
- Långtidssjukfrånvaron bland män har ökat.  
- Korttidsfrånvaron ökar. 
- Övertid och fyllnadstid ökar. 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna tertialuppföljning per 31 augusti 2012.  

 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 

 
 ____________________ 
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Diariet   ÄN 2012.613.730 
 
 
 
   
   
 

§ 70 
  Uppföljning av utförare inom valfrihetssystem i hemtjänsten. 
  

 
  En uppföljning av hur utförare inom kommunens valfrihetssystem, Eget 

val, har genomförts. 
 

  Resultatet lämnas till nämnden i form av en skriftlig rapport och 
föredragning. 

  
  Varje utförare kommer att få protokoll över de punkter där brister i 

avtalsuppfyllelse upptäckts samt att uppmanas till rättelse. 
 
   Uppföljning av huruvida utförarna vidtagit rättelse kommer att genomföras. 
 

  Om en utförare efter detta fortfarande brister i avtalsuppfyllelse kommer 
vidare åtgärder tas för att förmå utföraren att uppfylla avtalet. I annat fall 
kan hävning av avtalet med utföraren bli aktuellt. 

 
  Jan-Åke Nordin (M) informerar om att förvaltningschef fått i uppdrag att 

tillse att äldreförvaltningen genomför åtgärder med anledning av resultatet 
vad gäller tystnadsplikt tjänstelegitimation och genomförandeplan. 

 
   Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

   att ta informationen till dagens protokoll. 
 
  Yrkande 
  Peter Johansson (S) yrkar: 
 
  att verksamhetschef för strategiska området hemtjänst och 

förvaltningschef får i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde i 
oktober återkomma med plan för hur egen regi ska åtgärda resultat vad 
gäller genomförandeplan, tjänstelegitimation och tystnadsplikt. 

 
   Forts.
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  § 70 forts. 
  Uppföljning av utförare inom valfrihetssystem i hemtjänsten. 
 

  Jan-Åke Nordin (M) yrkar tillägg till Peter Johanssons (S) yrkande:  
 
  att förvaltningschef får i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde i 

oktober redovisa handlingsplan för hur privata utförare ska åtgärda 
resultat vad gäller genomförandeplan, tjänstelegitimation och tystnadsplikt. 

 
  Proposition 
  Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition finner 

förslaget antaget. 
 
  Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkande under proposition och 

finner förslaget antaget. 
 
  Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkande under proposition och 

finner förslaget antaget. 
    
   Äldrenämnden beslutar således 
    

1. att ta informationen till dagens protokoll 
 

  2. att verksamhetschef för strategiska området hemtjänst och 
förvaltningschef får i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde i 
oktober återkomma med plan för hur egen regi ska åtgärda resultat vad 
gäller genomförandeplan, tjänstelegitimation och tystnadsplikt. 

 
  3. att förvaltningschef får i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde i 

oktober redovisa handlingsplan för hur privata utförare ska åtgärda 
resultat vad gäller genomförandeplan, tjänstelegitimation och tystnadsplikt. 

   
 
  ____________________ 
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§ 71 
Information/frågor 
 
Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef, informerar om att 
verksamhetsförändringar på det särskilda boendet Tvegölja. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll 

 
____________________
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§ 72 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret augusti 2012. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-09-13. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  
 

 - Beslutsdatum 2012-08-17 
 - Beslutsdatum 2012-08-30 
 - Beslutsdatum 2012-09-10 

 
 

 
___________________ 
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§ 73 

 Meddelanden. 
  

Kommunfullmäktige 
§ 195 Redovisning av vidtagna eller planerade åtgärder hos 
äldrenämnden   
 
  

 ___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 24 oktober 
2012.  
 
 
 
§ 74 Avtal bårhusplatser 
 
§ 75 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 

 
 § 76 Verksamhets- och budgetuppföljning per september 2012 

 
§ 77 Lägesrapport styrkort 

 
 § 78 Efterkontrollplan avtalsuppföljning Eget val i hemtjänsten 
 

§ 79 Handlingsplan för egen regi utifrån avtalsuppföljning Eget val i hemtjänsten 
 

 § 80  Information om resultat från nattfastemätning maj 2012 
 
 § 81 Lägesrapport hemsjukvård 

 
§ 82 Information/Frågor 

 
 § 83 Delegeringsbeslut  
 
 § 84  Meddelanden. 

 
___________________ 
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Plats och tid Karlskrona kompetenscenter, Gullberna, lokal Kungsholmen 
 onsdagen den 24 oktober kl 14.00-16.15. 
  
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Gunnar Sandwall (M) 
 
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S)  
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Agneta Möller (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)  
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   samordnande personalspecialist Nina Andrén  
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog  

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
   verksamhetschef Susanne Nordin    
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   utredare Johan Blomqvist 
   projektledare Gunvor Jyllhed 
   områdeschef Johanna Svensson 
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 sekreterare Stina Bergström 
 
Utses att justera Marianne Nordin  
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 74-84 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Marianne Nordin 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      oktober 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet   ÄN 2012.554.055 
Landstinget Blekinge  
 
 
 
 
 § 74 

Avtal bårhusplatser 
 

 Ann-Britt Mårtensson, MAS, föredrar ärendet.  
 

Kommunen har enligt 2c § Hälso- och sjukvårdslagen en skyldighet att ta 
hand om avlidna till dess att den döda kroppen överlämnas för bisättning 
(kistläggning). För kommunen innebär det ett transport och 
förvaringsansvar för alla personer som avlider på särskilt boende. 
 
Landstinget Blekinge har från och med 2012-07-01 begärt ersättning av 
Karlskrona kommun för att tillhandahålla bårhusplatser. Ett avtal har därför 
upprättats mellan kommunen och landstinget.  
 
Ärendet behandlades av Äldrenämnden 2012-08-29 och återremitterades 
för ytterligare beredning. Information har därefter delgetts nämnden om 
hur andra kommuner gör, om hur samarbete med begravningsbyråer och 
församlingar kan utvecklas samt kostnader för att ha bårhus i egen regi.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
1.att anta avtal om bårhusplatser mellan Landstinget Blekinge och 
Karlskrona kommun,  
 
2.att kostnaden för bårhusplatser 2012 tas från förvaltningens reserv, 
samt  
 
3.att kostnaden för 2013 behandlas i internbudgeten. 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 

 ______
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Diariet    ÄN 2011.475.370 
 
 
 
 
 § 75 
 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 

 
Sirpa Hjelm, äldrekonsulent, föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 21 juni 2011 gett 
äldrenämnden i uppdrag att presentera sin utredning om införandet av en 
parboendegaranti. En sådan utredning har nu gjorts i samband med att en 
ny paragraf i socialtjänstlagen träder i kraft den 1 november 2012 (SoL 4 
kap. 1 b §). 
 
Äldre människor som varaktigt har levt och bott tillsammans ska kunna 
fortsätta att göra det även efter att den ene har fått behov av 
biståndsbedömda insatser i form av omvårdnadsboende.  
 
I sitt betänkande har regeringen lämnat tillämpningen av lagen till lokal 
nivå vilket innebär att äldrenämnden ska fastställa riktlinjer för 
tillämpningen.  
 
Beskrivning av ärendet 
Socialtjänstlagen 4 kap. 1 b § 
I propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen konstateras att ”åldrandet är ett 
naturligt skede i livet och äldreomsorgens uppgift är att stödja äldre till att 
kunna leva sitt liv utifrån den människa hon eller han är”. Detta är 
bakgrunden för propositionen om Rätten att få åldras tillsammans – en 
fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen och som 
innebär en ändring i socialtjänstlagen,  
4 kap. 1 b §. 
 
”För den som beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan 
särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller 
under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena 
parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har 
sammanbott. 
 
Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av 
boende i särskild boendeform.” 
 
  Forts.  
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§ 75 forts 
Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 
  
I lagens förarbeten framgår att rätten till sammanboende gäller även om 
det är en privat utförare som ansvarar för driften av ett 
omvårdnadsboende. 
 
Nulägesbeskrivning 
Myndighetskontoret har gjort en kartläggning och konstaterat att par redan 
innan den nya lagstiftningen har beviljats gemensamma bostäder i 
omvårdnadsboenden när en helhetsbedömning har visat detta nödvändigt 
för en skälig levnadsnivå. Under en uppföljningsperiod hade samtliga par 
erbjudits lägenhet på något av servicehusen.    
 
Bostäder som är lämpliga för två personer (2-3 r + k) på 
omvårdnadsboenden finns idag på tre gruppboenden och fyra servicehus, 
inga på demensboenden. Två rum och kök finns 8 st. på gruppboenden 
och 52 st. på servicehus. Tre rum och kök finns 4 st. på servicehus. Totalt 
finns det alltså 64 lägenheter som möjliggör sammanboende. 
 
Praktiska frågeställningar 
Ett par som vill fortsätta att bo tillsammans i samband med att den ene har 
behov av bistånd i form av omvårdnadsboende behöver inte lämna in en 
separat biståndsansökan om sammanboende. Om en sådan önskan blir 
känd i samband med en utredning om omvårdnadsboende ska 
utredningen omfatta även detta. Dokumentationen av önskemålen är viktig 
för att kunna motivera beslut.  
 
Beslut om bostad på omvårdnadsboende kan formuleras på olika sätt. Ett 
alternativ är att bostaden beviljas till den person som har behov av 
insatsen och att dennes maka, make eller sambo omnämns i beslutet som 
inneboende/medflyttande. Ett annat alternativ är att ett biståndsbeslut 
omfattar båda personerna som då blir gemensamt ansvariga för hyran.  
Hur beslutet formuleras har också betydelse för hanteringen av 
besittningsskyddet om den ena parten avlider.    
 
 
 
  Forts.  
 
 
 
 
 
 



  24 oktober 2012 7

 
 
 
 
§ 75 forts. 
Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 
  
En bostad på omvårdnadsboende beviljas alltid till den av paret som har 
behov av en sådan insats. Om både parterna har behov av bostad på 
omvårdnadsboende då ska båda ha var sitt eget beslut om detta men 
möjlighet till att bo tillsammans ska fortfarande beredas om båda önskar 
detta. I de fall den andre har mindre omfattande behov av omsorgs- och 
omvårdnadsinsatser, ska detta beviljas som hemtjänst och utföras av 
personal på det aktuella omvårdnadsboendet. 
Behovet av sammanboende ska lösas utifrån parets önskemål och 
livssituation. Lägenheten ska alltid vara så rymlig att det fungerar för två 
personer varav den ene eller båda med omfattande omvårdnadsbehov. 
Det kan vara fråga om en lägenhet på ett servicehus, i ett gruppboende 
eller en kombination av två lägenheter nära varandra. I lagens förarbeten 
tas upp som exempel att om den ene är bosatt i ett gruppboende så kan 
den andra bo på ett trygghetsboende om dessa finns i samma fastighet, 
helst vägg i vägg med varandra.  
 
Den av paret som inte har behov av bostad som omvårdnadsinsats har 
inte heller rätt att självständigt bo och bruka en lägenhet på ett 
omvårdnadsboende.  
 
Hur beslutet har utformats utifrån parets önskemål påverkar hur 
hyreskontraktet ska utformas. I de fall båda äger rätt till ett eget 
hyreskontrakt har båda också rätt till besittningsskydd som i fastigheter 
med s.k. blockhyra träder i kraft från första dagen. Om hyreskontraktet 
ansvaras enbart av den som har beviljats bostad på omvårdnadsboendet 
kan det redan vid kontraktskrivning skrivas in under särskilda 
överenskommelser att parterna är överens om att hyresgästen ska flytta 
till en annan lägenhet inom omvårdnadsboendet om endast en person bor 
kvar.  
 
Ett annat alternativ är att den medflyttande/inneboende hyresgästen 
avstår från besittningsskyddet enligt hyreslagsstiftningen. Detta ska 
skrivas in i en särskilt upprättad handling och godkännas av 
hyresnämnden.    
 
  Forts.  
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§ 75 forts. 
Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 
 
Etisk diskussion inklusive jämställdhetskonsekvensanalys 
För att den nya lagen ska leda till en ökad livskvalitet för båda parter krävs 
det särskild lyhördhet av biståndshandläggare som gör utredningen. Båda 
ska ha önskan om att fortsätta bo tillsammans och utan att känna sig 
tvingad till detta.  
 
Kvinnor har traditionellt haft en vårdande roll i den svenska kulturen. 
Medvetenhet om detta är viktigt. Lagstiftaren har varit tydlig i att båda 
parterna måste vilja bo tillsammans. Då får det inte tas för givet att en 
kvinna ska fortsätta att bära den vårdande rollen om det är make/sambo 
som har beviljats bostad i omvårdnadsboende utan det är då bådas 
egentliga önskemål som ska utredas.  
 
Ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
I hälso- och sjukvårdslagen görs samtidigt ett förtydligande i 18 § 
angående kommunens ansvar som vid sammanboendesituationer 
omfattar bara personer som har beviljats bistånd i form av 
omvårdnadsboende. Den medflyttande parten som inte har samma 
omvårdnadsbehov vänder sig till samma sjukvårdsorganisation som han 
eller hon skulle ha gjort vid boende i ordinarie bostad.    
 
Äldreförvaltningens förslag till riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 
Utredning och beslut 
Rätten att få åldras tillsammans syftar till att det ska ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make, maka eller 
sambo - oavsett om personerna har olika omsorgsbehov - för den som har 
beviljats eller beviljas bostad på omvårdnadsboende. 
 
 
  Forts.  
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§ 75 forts. 

 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 
  
Vid ansökan om bistånd i form av omvårdnadsboende där ansökan gäller 
en person (brukare) som i socialtjänstlagens mening är sammanboende 
med en annan person (eventuell medflyttande) ska önskemål om fortsatt 
sammanboende utredas med särskild lyhördhet så att biståndsbeslut 
genomsyras av båda parters egen vilja. 
Om utredningen visar att fortsatt sammanboende är aktuellt ska det 
beviljas som bistånd till den som har behov av bistånd i form av bostad på 
ett omvårdnadsboende. I beslutet ska framgå att det finns en medflyttande 
och vem denna person är. Om sammanboendet ska avslås ska detta 
tydligt framgå i beslutet. 
 
Vid situationer där en medflyttande vid inflyttning eller senare har behov av 
bistånd i form av enstaka insatser beviljas detta som hemtjänst. Dessa 
insatser utförs av personal på det aktuella omvårdnadsboendet. 
 
I beslutet ska också framgå att en omprövning kommer att göras vid alla 
typer av ändringar i sammanboendet. 
 
Myndighetskontorets beslutsmall finns som bilaga 1.  
 
Hyra och avgifter  
Ett hyreskontrakt upprättas mellan hyresvärden och brukaren. I 
hyreskontraktet ska framgå om det finns en medflyttande som inneboende 
och som delar bostad med brukaren. Vid kontraktskrivning skrivs under 
särskilda överenskommelser att parterna är överens om att hyresgästen 
ska flytta till en annan lägenhet om situationen förändras och bara en 
person bor kvar.  
 
En särskild handling ska upprättas som anger att den medflyttande avstår 
från besittningsskyddet och lämnas till hyresnämnden för godkännande. 
Avvikelse av denna riktlinje kan göras vid enskilda fall om verkställighet av 
avstående av besittningsskyddet kan anses oskäligt för den medflyttande 
på grund av ändrade omständigheter vid ett senare tillfälle. Ett beslut om 
avvikelse fattas av myndighetschefen.  
 
 
  Forts. 
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§ 75 forts. 
Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 
  
Brukaren ansvarar för hyran samt de avgifter som biståndsbeslut om ett 
omvårdnadsboende medför. Den medflyttande ska betala sin del av hyran 
till brukaren. 
 
Den medflyttande erbjuds möjlighet att beställa ett matabonnemang och 
ett servicepaket under tiden han eller hon är sammanboende på ett 
omvårdnadsboende. Dessa faktureras separat. Om den medflyttande 
beviljas egna insatser som hemtjänst fastställs avgiften enligt gällande 
taxa. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1.att godkänna riktlinjer för Rätten att få åldras tillsammans enligt ovan, 
 
2.att uppdra till äldreförvaltningen att ta fram hyreskontrakt enligt 
riktlinjerna, samt 
 
3.att enligt uppdraget från 2011-06-21 lämna denna utredning till 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet påtalade förändringar i förslaget, vilka skall vara åtgärdade 
till äldrenämndens sammanträde den 24 oktober 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 10 oktober 2012 att anse ärendet 
berett och att beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 24 
oktober 2012. 

 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare 
komplettering. 

 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkande under proposition och 
finner förslaget antaget. 

 
 Äldrenämnden beslutar således 
  
 att ärendet återremitteras för ytterligare komplettering. 
 __________________  
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Diariet   ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
  § 76 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per september 2012 
 
  Christian Bjerström, ansvarig controller, informerar i ärendet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Yrkanden 

Kent Lewén (FP) yrkar 
 
1.att äldreförvaltningen ska återkomma till arbetsutskottets sammanträde 
den 7 november 2012 med en redovisning av verkställda aktiviteter och 
pågående aktiviteter som ska leda till att äldrenämndens möjliga 
underskott undviks. 
 
2. att en analys av de biståndsbedömda insatserna i hemtjänsten ska ges 
under arbetsutskottets sammanträde 7 november 2012. 
 
3.bifall till förvaltningens förslag till verksamhets- och budgetuppföljning 
per september 2012. 
 
Ordföranden ställer Kent Lewéns yrkanden, att-sats 1-3, under proposition 
och finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med dessa. 
 
 
 
 Forts.

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 96 846 95 261 1 585
Verksamhetens Kostnader  -607 802  -602 591 -5 211
Nettokostnad  -510 956  -507 330 -3 626
        

Bostadsanpassningsbidrag -8 330 -7 158 -1 172
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  § 76 forts 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per september 2012 
 
 Äldrenämnden beslutar  
 

1.att äldreförvaltningen ska återkomma till arbetsutskottets sammanträde 
den 7 november 2012 med en redovisning av verkställda aktiviteter och 
pågående aktiviteter som ska leda till att äldrenämndens möjliga 
underskott undviks. 
 
2. att en analys av de biståndsbedömda insatserna i hemtjänsten ska ges 
under arbetsutskottets sammanträde 7 november 2012.  
 
3. att bifalla förvaltningens förslag till verksamhets- och budgetuppföljning 
per september 2012. 

  
 __________________  
 

Peter Johansson (S), Alf Öien (S), Angela Sandström (S), Christer 
Göstasson (S) och Siv Brorsson (S) deltar inte beslutet.  
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Diariet    ÄN  
 
   
 
 
 
 
 
  § 77 

Lägesrapport styrkort   
 
Johan Blomqvist, projektledare styrkort, informerar om arbetet med att 
införa styrkort i äldreförvaltningen. 
 
I våras började införande av styrkort ske på verksamhetsledningsnivå. 
Införande har även skett på ledningsnivå. Nästa steg är att införa styrkort 
på verksamhetsnivå.  
 
Peter Johansson (S) ställer en fråga om äldrenämnden kan få ta del av ett 
styrkort som utarbetats inom projektet.  
 

 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
1.att informationen tas till dagens protokoll. 
 
2.att äldreförvaltningen redovisar exempel av styrkort som utarbetats i 
projektet under äldrenämndens sammanträde 21 november 2012. 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN 2012.613.730 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 § 78 

 Efterkontrollplan avtalsuppföljning Eget val i hemtjänsten  
 
En uppföljning avseende avtalsuppfyllnad av utförare inom kommunens 
valfrihetssystem, Eget val, har genomförts. Resultatet redovisades för 
äldrenämnden den 26 september 2012. 
 
I resultatet framkom brister i avtalsuppfyllnad och äldrenämnden beslutade 
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en plan för efterkontroll. 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att ta informationen till dagens protokoll 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
 

 
____________________ 
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Diariet  ÄN 2012.613.730 
   
    
    
 
   
 

  
 § 79 
 Handlingsplan för egen regi utifrån avtalsuppföljning Eget val i 

hemtjänsten 
 

Ann-Helene Erwing, verksamhetschef, och Maria Appelskog, biträdande 
verksamhetschef, föredrar ärendet.  
 
Strategiska området hemtjänst har upprättat en handlingsplan till följd av 
resultat i avtalsuppföljning Eget val i hemtjänsten. Åtgärder kommer att 
genomföras är bland annat larmtider, tjänstelegitimation, 
kompetensutvecklingsplan, genomförandeplan och tystandsplikt. 
 
Peter Johansson (S) yrkar att återrapportering ska ske till äldrenämnden 
senast 31 januari 2012. 

 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkande under proposition och 
finner förslaget antaget. 
 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
att återrapportering ska ske till äldrenämnden senast 31 januari 2012. 

 
  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2009.425.739 

 
 
 
 
 
 

 
   § 80 
   Information om resultat från nattfastemätning maj 2012 

 
I enlighet med effektmålen i kvalitetshandboken för kost och nutrition samt 
Äldrenämndens beslut ska nattfastan mätas på samtliga särskilda 
boenden årligen. Resultatet presenteras i en jämförande sammanställning 
mot tidigare mätningsresultat. 

 
Resultatet i nattfastemätningen 2012 är 11,0 timmar i snitt vilket innebär 
att verksamheten har uppnått äldrenämndens inriktningsmål. 
 
Höstmätningen av nattfasta kommer att påbörjas vecka 47. 

 
 
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att informationen tas till dagens protokoll. 

 
 ____________________ 
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Diariet     ÄN 2012.325.106 
 
 
 
 
   
   
 

§ 81 
  Lägesrapport hemsjukvård  
 

Ann-Britt Mårtensson, MAS, avger en lägesrapport gällande övertagande 
av hemsjukvård. 
 
I nuläget har alla kommuner i Blekinge förutom Olofströms kommun fattat 
beslut om övertagande av hemsjukvården.    

 
För närvarande pågår arbete med erbjudande om anställning inom 
kommunen till personal inom hemsjukvården, IT-frågor, ekonomi, 
läkaravtal. 

   
 
  Äldrenämnden beslutar  
 
  att informationen tas till dagens protokoll. 
 
  ____________________ 
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§ 82 
Information/frågor 
 
Annika Tronje, SAS, informerar i ett lex Sarah-ärende. Anmälan rör bister i 
informationsöverföring mellan dag och nattpersonal samt uteblivna 
insatser. En handlingsplan har upprättats för att i syfte att undvika att 
liknande händelser uppstår igen. 
 
Äldreförvaltningen kommer att rapportera händelsen som ett allvarligt 
missförhållande till Socialstyrelsen. 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
att checklistor som upprättas till följd av händelsen ska redovisas för 
nämnden. 
 
------------------------------ 

 
 Alf Öien (S) påtalar vikten av sekretess i äldreomsorgens verksamhet. 
 

Alf Öien (S) har uppmärksammat att det, enligt honom, förekommer 
åldersdiskriminering inom hemsjukvården. Detta bör beaktas inför 
stundande kommunalisering av hemsjukvården. 

 ------------------------------ 
 

____________________
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§ 83 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-10-10. (Pärmen). 
b) Delegationsbeslut avseende godkännande av ny utförare, 3 glada hjärtan, 

inom valfrihetssystemet Eget val. 
c) Delegationsbeslut avseende godkännande av ny utförare, Prima Service, 

inom valfrihetssystemet Eget val. 
d) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-09-28 
 
___________________ 
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§ 84 

 Meddelanden. 
  

Sveriges kommuner och landsting 
Budgetpropositionen för år 2013, cirkulär 12:44, 2012-09-24. 

 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-09-25.   
 
  

 ___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 21 
november 2012.  
 
 
 
§ 85 Information om projekt Hållbar jämställdhet 
 
§ 86 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 

 
 § 87 Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden 
 
 § 88 Kravspecifikation mat, näring och måltider 

 
§ 89 Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 

 
 § 90 Information: exempel styrkort i äldreförvaltningen 
 

§ 91 Information om lagändring, Alkoholservering på särskilt boende 
 

 § 92  Rapport övertagande av hemsjukvård 
 

§ 93 Information/Frågor 
 
 § 94 Delegeringsbeslut  
 
 § 95  Meddelanden. 

 
___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 21 november kl 14.00-17.10. Äldrenämnden ajournerade 
sig mellan 15.02-15.10. 
  

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) §§ 85-92 kl 14.00-16.35, deltar ej i 
handläggning av § 93 på grund av jäv. 

 Ledamöter Kent Lewén (FP) ordförande §§ 93-95 16.35-17.10 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) §§ 85-90 kl  t o m kl 16.12 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson §§ 91-92 kl 16.12-16.32 
  Bengt Lindström §§ 93-95 kl 16.35-17.10 
  Jonas Nilsson §§ 93-95 kl 16.30-17.10 
   
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S) §§ 85-90 kl 14.00-16.12 
  Jonas Nilsson (S) §§ 85-92 kl 14.00-16.30 
  Kerstin Johansson (S) §§ 85-88 kl 15.00 
  Mikael Wickström (S)  
  Bengt Lindström (M) §§ 85-92 kl 14.00-16.35 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Nils Johansson (SD) §§ 85-92 14.00-16.33 
  Agneta Möller (FP) §§ 85-93 kl 14.00-17.08 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)  
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   samordnande personalspecialist Nina Andrén  
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog  

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Ann-Charlotte Folkesson 
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 Tjänstemän forts. 
 
 
   verksamhetschef Susanne Nordin    
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   utredare Johan Blomqvist 
   personalspecialist Anna Neij 
   ekonom Marie Ottosson 
   ekonom Maria Stivén 
   projektledare Gunvor Jyllhed 
   områdeschef Johanna Svensson 
   Maria Cucek-Bergström 
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 sekreterare Stina Bergström 
 
Utses att justera   
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 85-95 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin §§ 85-92 

 

  ___________________ 

  Kent Lewén §§ 93-95 

 
Justerare  ___________________ 

 Alf Stålborg 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      november 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet   ÄN  
  
 
 
 
 
 
 
 
 § 85 

  Information om projekt Hållbar jämställdhet 
 
Sandra Bizzozero, projektledare Hållbar jämställdhet, informerar i ärendet. 
 
Projektet Hållbar jämställdhet är kommunövergripande och syftar till att 
öka jämställdhet i mellan män och kvinnor i Karlskrona kommun. Projektet 
genomförs utifrån ett medborgarperspektiv. Ett av målen i projektet är att 
minst en process per förvaltning ska jämställdhetsintegreras. 
Jämtälldhetsintegrering kallas den metod som innebär att 
jämställdhetsperspektivet ska genomsyra arbetssättet i en verksamhet. 
 

  
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

 ______
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Diariet    ÄN 2011.475.370 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
  
 
 
 
 § 86 
 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 

Carina Thörnquist, tf utvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 21 juni 2011 gett 
äldrenämnden i uppdrag att presentera sin utredning om införandet av en 
parboendegaranti. En sådan utredning har nu gjorts i samband med att en 
ny paragraf i socialtjänstlagen träder i kraft den 1 november 2012 (SoL 4 
kap. 1 b §). 

 
Äldre människor som varaktigt har levt och bott tillsammans ska kunna 
fortsätta att göra det även efter att den ene har fått behov av 
biståndsbedömda insatser i form av omvårdnadsboende.  

 
I sitt betänkande har regeringen lämnat tillämpningen av lagen till lokal 
nivå vilket innebär att äldrenämnden ska fastställa riktlinjer för 
tillämpningen.  

 
 Socialtjänstlagen 4 kap. 1 b § 

I propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen konstateras att ”åldrandet är ett 
naturligt skede i livet och äldreomsorgens uppgift är att stödja äldre till att 
kunna leva sitt liv utifrån den människa hon eller han är”. Detta är 
bakgrunden för propositionen om Rätten att få åldras tillsammans – en 
fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen och som 
innebär en ändring i socialtjänstlagen, 4 kap. 1 b §. 

 
”För den som beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan 
särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller 
under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena 
parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har 
sammanbott. 

 
Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av 
boende i särskild boendeform.” 

 
I lagens förarbeten framgår att rätten till sammanboende gäller även om 
det är en privat utförare som ansvarar för driften av ett 
omvårdnadsboende. 
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 § 86 forts. 
 Nulägesbeskrivning 

Myndighetskontoret har gjort en kartläggning och konstaterat att par redan 
innan den nya lagstiftningen har beviljats gemensamma bostäder i 
omvårdnadsboenden när en helhetsbedömning har visat detta nödvändigt 
för en skälig levnadsnivå. Under en uppföljningsperiod hade samtliga par 
erbjudits lägenhet på något av servicehusen.    

 
Bostäder som är lämpliga för två personer (2-3 r + k) på 
omvårdnadsboenden finns idag på tre gruppboenden och fyra servicehus, 
inga på demensboenden. Två rum och kök finns 8 st. på gruppboenden 
och 52 st. på servicehus. Tre rum och kök finns 4 st. på servicehus. Totalt 
finns det alltså 64 lägenheter som möjliggör sammanboende. 

 
 Praktiska frågeställningar 

Ett par som vill fortsätta att bo tillsammans i samband med att den ene har 
behov av bistånd i form av omvårdnadsboende behöver inte lämna in en 
separat biståndsansökan om sammanboende. Om en sådan önskan blir 
känd i samband med en utredning om omvårdnadsboende ska 
utredningen omfatta även detta. Dokumentationen av önskemålen är viktig 
för att kunna motivera beslut.  

 
Beslut om bostad på omvårdnadsboende kan formuleras på olika sätt. Ett 
alternativ är att bostaden beviljas till den person som har behov av 
insatsen och att dennes maka, make eller sambo omnämns i beslutet som 
inneboende/medflyttande. Ett annat alternativ är att ett biståndsbeslut 
omfattar båda personerna som då blir gemensamt ansvariga för hyran.  
Hur beslutet formuleras har också betydelse för hanteringen av 
besittningsskyddet om den ena parten avlider.    
 
En bostad på omvårdnadsboende beviljas alltid till den av paret som har 
behov av en sådan insats. Om både parterna har behov av bostad på 
omvårdnadsboende då ska båda ha var sitt eget beslut om detta men 
möjlighet till att bo tillsammans ska fortfarande beredas om båda önskar 
detta. I de fall den andre har mindre omfattande behov av omsorgs- och 
omvårdnadsinsatser, ska detta beviljas som hemtjänst och utföras av 
personal på det aktuella omvårdnadsboendet. 
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§ 86 forts. 
Behovet av sammanboende ska lösas utifrån parets önskemål och 
livssituation. Lägenheten ska alltid vara så rymlig att det fungerar för två 
personer varav den ene eller båda med omfattande omvårdnadsbehov. 
Det kan vara fråga om en lägenhet på ett servicehus, i ett gruppboende 
eller en kombination av två lägenheter nära varandra. I lagens förarbeten 
tas upp som exempel att om den ene är bosatt i ett gruppboende så kan 
den andra bo på ett trygghetsboende om dessa finns i samma fastighet, 
helst vägg i vägg med varandra.  

 
Den av paret som inte har behov av bostad som omvårdnadsinsats har 
inte heller rätt att självständigt bo och bruka en lägenhet på ett 
omvårdnadsboende.  

 
Hur beslutet har utformats utifrån parets önskemål påverkar hur 
hyreskontraktet ska utformas. I de fall båda äger rätt till ett eget 
hyreskontrakt har båda också rätt till besittningsskydd som i fastigheter 
med s.k. blockhyra träder i kraft från första dagen. Om hyreskontraktet 
ansvaras enbart av den som har beviljats bostad på omvårdnadsboendet 
kan det redan vid kontraktskrivning skrivas in under särskilda 
överenskommelser att parterna är överens om att hyresgästen ska flytta 
till en annan lägenhet inom omvårdnadsboendet om endast en person bor 
kvar.  

 
Ett annat alternativ är att den medflyttande/inneboende hyresgästen 
avstår från besittningsskyddet enligt hyreslagsstiftningen. Detta ska 
skrivas in i en särskilt upprättad handling och godkännas av 
hyresnämnden. I dagsläget är handläggningstiden hos hyresnämnden 
cirka en vecka.  

 
 Etisk diskussion inklusive jämställdhetskonsekvensanalys 

För att den nya lagen ska leda till en ökad livskvalitet för båda parter krävs 
det särskild lyhördhet av biståndshandläggare som gör utredningen. Båda 
ska ha önskan om att fortsätta bo tillsammans och utan att känna sig 
tvingad till detta.  
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 § 86 forts. 
Kvinnor har traditionellt haft en vårdande roll i samhället. Medvetenhet om 
detta är viktigt. Lagstiftaren har varit tydlig i att båda parterna måste vilja 
bo tillsammans. Då får det inte tas för givet att en kvinna ska fortsätta att 
bära den vårdande rollen om det är make/sambo som har beviljats bostad 
i omvårdnadsboende utan det är då bådas egentliga önskemål som ska 
utredas.  

 
 Ändring i hälso- och sjukvårdslagen 

I hälso- och sjukvårdslagen görs samtidigt ett förtydligande i 18 § 
angående kommunens ansvar som vid sammanboendesituationer 
omfattar bara personer som har beviljats bistånd i form av 
omvårdnadsboende. Den medflyttande parten som inte har samma 
omvårdnadsbehov vänder sig till samma sjukvårdsorganisation som han 
eller hon skulle ha gjort vid boende i ordinarie bostad.    

 
Äldreförvaltningens förslag till riktlinjer för rätten att få åldras 
tillsammans 

 
 Utredning och beslut 

Rätten att få åldras tillsammans syftar till att det ska ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make, maka eller 
sambo - oavsett om personerna har olika omsorgsbehov - för den som har 
beviljats eller beviljas bostad på omvårdnadsboende. 

 
Vid ansökan om bistånd i form av omvårdnadsboende där ansökan gäller 
en person (brukare) som i socialtjänstlagens mening är sammanboende 
med en annan person (eventuell medflyttande) ska önskemål om fortsatt 
sammanboende utredas med särskild lyhördhet så att biståndsbeslut 
genomsyras av båda parters egen vilja. En särskild ansökan om 
sammanboende behövs inte utan biståndshandläggaren ansvarar för att 
frågan utreds. 
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 § 86 forts. 

Om utredningen visar att fortsatt sammanboende är aktuellt ska det 
beviljas som bistånd till den som har behov av bistånd i form av bostad på 
ett omvårdnadsboende. I beslutet ska framgå att det finns en medflyttande 
och vem denna person är. Om sammanboendet ska avslås ska detta 
tydligt framgå i beslutet. 

 
Vid situationer där en medflyttande vid inflyttning eller senare har behov av 
bistånd i form av enstaka insatser beviljas detta som hemtjänst. Dessa 
insatser utförs av personal på det aktuella omvårdnadsboendet. 

 
I beslutet ska också framgå att en omprövning kommer att göras vid alla 
typer av ändringar i sammanboendet. Om den medflyttandes tillstånd 
ändras senare så att denne har behov av bistånd i form av 
omvårdnadsboende utreds ansökan som ett nytt ärende. 

 
 Hyra och avgifter  

Ett hyreskontrakt upprättas mellan hyresvärden och brukaren. I 
hyreskontraktet ska framgå om det finns en medflyttande som inneboende 
och som delar bostad med brukaren. Vid kontraktskrivning skrivs under 
särskilda överenskommelser att parterna är överens om att hyresgästen 
ska flytta till en annan lägenhet om situationen förändras och bara en 
person bor kvar.  

 
En särskild handling ska upprättas och lämnas till hyresnämnden för 
godkännande där det framgår att den medflyttande avstår från 
besittningsskyddet. Den upprättade handlingen om avståendet verkställs 
inte om konsekvensen senare kan anses oskälig för den medflyttande. Ett 
beslut om sådan avvikelse fattas av myndighetschefen.  

 
Brukaren ansvarar för hyran samt de avgifter som biståndsbeslut om ett 
omvårdnadsboende medför. Den medflyttande ska betala sin del av hyran 
till brukaren. 

 
Den medflyttande erbjuds möjlighet att beställa ett matabonnemang och 
ett servicepaket under tiden han eller hon är sammanboende på ett 
omvårdnadsboende. Dessa faktureras separat. Om den medflyttande 
beviljas egna insatser som hemtjänst fastställs avgiften enligt gällande 
taxa. 
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 § 86 forts. 
 Om sammanboendet upphör 

Sammanboendet kan upphöra av olika anledningar. Inriktningen är att om 
det är brukaren som blir ensamboende i en större lägenhet ska denne inte 
behöva flytta till en mindre lägenhet om det inte finns särskilda skäl till 
detta. Om den enskilde själv önskar att flytta ska detta bejakas. 

 
Om den medflyttande blir ensamboende i en lägenhet på 
omvårdnadsboende görs en bedömning av situationen av en 
biståndshandläggare tillsammans med den enskilde.  

 
Om den medflyttande blir ensamboende i en lägenhet på 
omvårdnadsboende görs en bedömning av situationen av en 
biståndshandläggare tillsammans med den enskilde. Om 
äldreförvaltningen initierar utflyttning från omvårdnadsboende erbjuds den 
enskilde hjälp med att söka en lämplig bostad. Äldreförvaltningen ansvarar 
även för flyttkostnaden.    

 
 Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
 1.att godkänna riktlinjer för Rätten att få åldras tillsammans enligt ovan, 
 

2.att uppdra till äldreförvaltningen att ta fram hyreskontrakt enligt 
riktlinjerna,  

 
3.att uppdra till äldreförvaltningen att en uppföljning av riktlinjerna enligt 
SoL 4 kap. 1 b § redovisas i samband med tertialuppföljningar, 

 
4.att enligt uppdraget från 2011-06-21 lämna denna utredning till 
kommunfullmäktige, samt 

 
 5.att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 ___________________ 
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Diariet   ÄN 2011.082.003 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
  
 § 87 
 Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden 
 

Kommunens arbete med att ta emot hemsjukvården leds av en styrgrupp 
bestående av förvaltningscheferna och utvecklingscheferna från äldre- och 
handikappförvaltningarna samt projektledare. I Styrgruppen har man 
kommit överens om att ansvaret för hemsjukvård odelat bör finnas hos 
äldrenämnden. 

 
Med anledning av ovanstående föreslår därför äldreförvaltningen att 
äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 
äldrenämndens reglemente från och med1 januari 2013. 

 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

att föreslå kommunfullmäktigt att ändra äldrenämndens reglemente enligt 
bilaga fr.o.m. 2013-01-01 
 

 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt 
att paragrafen försklaras omedelbart justerad. 
 

 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

 __________________  
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Diariet   ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
  
 § 88 
 Kravspecifikation mat, näring och måltider  
 

För att säkerställa och kunna utvärdera mat och måltider utifrån ställda 
verksamhetskrav behöver en kravspecifikation gällande mat och måltider 
upprättas. 

 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

att ge äldreförvaltningen uppdraget att göra en kravspecifikation gällande 
kvalitetsfaktorer för mat, näring och måltider. 

 
 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 
 _________________  
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Diariet    ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
   
 
 
  § 89 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 
  Christian Bjerström, ansvarig controller, Maria Stivén, ekonom, Maria 

Appelskog, biträdande verksamhetschef, Ewa Carlsson Sjögren, 
verksamhetschef, Boris Svensson, biträdande verksamhetschef, 
informerar i ärendet. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Johansson (S) yrkar att ärendet bordläggs och att ärendet 
behandlas på ett extrainsatt sammanträde nästkommande vecka. 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar förvaltningens tjänstemän får göra en 
föredragning och att äldrenämnden därefter bordlägger ärendet och åter 
behandlar ärendet på tisdag den 27 november klockan 17.00. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Jan-Åke Nordins (M) yrkande. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkande under proposition och 
finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med det samma. 
 

 Äldrenämnden beslutar således 
 

att ärendet bordläggs och återupptas för handläggning den 27 november 
klockan 17.00, samt  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 __________________  
 
 

     

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 107 975 105 854 2 121

Verksamhetens Kostnader  -680 121
 -671 

616  -8 506

Nettokostnad  -572 032
 -565 

762 -6 385
       

Bostadsanpassningsbidrag -9 053 -7 953 -1 100
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Diariet    ÄN  
 
   
 
 
 
 
 
  § 90 

Information: exempel styrkort i äldreförvaltningen   
 
Johan Blomqvist, projektledare, informerar i ärendet. 
 
Äldreförvaltningen har börjat med styrkort som redskap för målstyrning. 
Äldrenämnden får information och tar del av exempel av ett hur ett styrkort 
kan vara utformat. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN  
 
 
 
 
 
 
 
  
 § 91 

 Information om lagändring, Alkoholservering på särskilt boende  
 
En lagändring gör gällande att särskilda boenden med måltidsservice 
undantas från kravet på serveringstillstånd. Det innebär att 
alkoholservering och alkoholförsäljning kan ske under förutsättning att ett 
egenkontrollprogram upprättas. Lagändringen innebär inte att akuta 
förändringar i nuvarande förfaringssätt behöver göras, men en diskussion 
och rutin för framtida förhållningssätt är nödvändig. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 

 att informationen tas till dagens protokoll. 
 

____________________ 
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Diariet  ÄN  
   
    
    
 
   
 

  
  
 § 92 

 Rapport övertagande av hemsjukvård 
 
 Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar i ärendet. 

 
Information ges om förvaltningen arbetar med internbudget, IT/service, 
information, kompetens och hjälpmedel. Vad gäller personal så har 
anställningserbjudande skickats till personal inom hemsjukvården. 
 
  
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

  ____________________ 
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§ 93 
Information/frågor 
 
Peter Johansson (S) ställer frågor kring en handling i enskilt ärende som 
inkommit till äldreförvaltningen den 24 oktober 2012. Susanne Nordin 
besvarar frågorna. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
På grund av jäv deltar inte Jan-Åke Nordin (M) i handläggningen i detta 
ärende. 
 
------------------------------- 
 
Verksamhetsövergång Rosengården 
 
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker, informerar om ett tidigarelagt 
planerat uppföljningsmöte med Rosengården. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
-------------------------------  
 
 
  Forts.
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§ 93 forts  
Lex Sarah-anmälan 
 
Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, informerar om en lex Sarah-anmälan. 
 
En brukare har inte fått nattillsyn under sex veckor. Förvaltningen har 
upprättat en handlingsplan.  Ett antal åtgärder har vidtagits och redovisas 
för äldrenämnden.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
 

____________________
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§ 94 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret september och oktober 2012.  
(Pärmen). 

b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-07. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-10-19 
- Beslutsdatum 2012-10-30 
- Beslutsdatum 2012-11-07 
 

 
___________________ 
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§ 95 

 Meddelanden. 
  
 Kommunfullmäktige 

§ 46 Sammanträdesplan år 2013 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och utskott 
§ 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet 
§ 149 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 
den 1 september 2012 

 
 Socialstyrelsen 

Beslut om lex Sarah-anmälan enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlagen, datum 
2012-10-19. 

 
 Sveriges kommuner och landsting 
 Cirkulär 12:51, Utvidgad parboendegaranti, datum 2012-11-11. 
 

 Övrigt 
Länsstyrelsen Blekinge län, beslut om Blekinges miljömål, datum 2012-10-
04. 
   
 
  

 ___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 21 
november 2012.  
 
 
 
§ 85 Information om projekt Hållbar jämställdhet 
 
§ 86 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 

 
 § 87 Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden 
 
 § 88 Kravspecifikation mat, näring och måltider 

 
§ 89 Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 

 
 § 90 Information: exempel styrkort i äldreförvaltningen 
 

§ 91 Information om lagändring, Alkoholservering på särskilt boende 
 

 § 92  Rapport övertagande av hemsjukvård 
 

§ 93 Information/Frågor 
 
 § 94 Delegeringsbeslut  
 
 § 95  Meddelanden. 

 
___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 21 november kl 14.00-17.10. Äldrenämnden ajournerade 
sig mellan 15.02-15.10. 
  

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) §§ 85-92 kl 14.00-16.35, deltar ej i 
handläggning av § 93 på grund av jäv. 

 Ledamöter Kent Lewén (FP) ordförande §§ 93-95 16.35-17.10 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) §§ 85-90 kl  t o m kl 16.12 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson §§ 91-92 kl 16.12-16.32 
  Bengt Lindström §§ 93-95 kl 16.35-17.10 
  Jonas Nilsson §§ 93-95 kl 16.30-17.10 
   
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S) §§ 85-90 kl 14.00-16.12 
  Jonas Nilsson (S) §§ 85-92 kl 14.00-16.30 
  Kerstin Johansson (S) §§ 85-88 kl 15.00 
  Mikael Wickström (S)  
  Bengt Lindström (M) §§ 85-92 kl 14.00-16.35 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Nils Johansson (SD) §§ 85-92 14.00-16.33 
  Agneta Möller (FP) §§ 85-93 kl 14.00-17.08 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)  
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   samordnande personalspecialist Nina Andrén  
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog  

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Ann-Charlotte Folkesson 
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 Tjänstemän forts. 
 
 
   verksamhetschef Susanne Nordin    
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   utredare Johan Blomqvist 
   personalspecialist Anna Neij 
   ekonom Marie Ottosson 
   ekonom Maria Stivén 
   projektledare Gunvor Jyllhed 
   områdeschef Johanna Svensson 
   Maria Cucek-Bergström 
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 sekreterare Stina Bergström 
 
Utses att justera   
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 85-95 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin §§ 85-92 

 

  ___________________ 

  Kent Lewén §§ 93-95 

 
Justerare  ___________________ 

 Alf Stålborg 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      november 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet   ÄN  
  
 
 
 
 
 
 
 
 § 85 

  Information om projekt Hållbar jämställdhet 
 
Sandra Bizzozero, projektledare Hållbar jämställdhet, informerar i ärendet. 
 
Projektet Hållbar jämställdhet är kommunövergripande och syftar till att 
öka jämställdhet i mellan män och kvinnor i Karlskrona kommun. Projektet 
genomförs utifrån ett medborgarperspektiv. Ett av målen i projektet är att 
minst en process per förvaltning ska jämställdhetsintegreras. 
Jämtälldhetsintegrering kallas den metod som innebär att 
jämställdhetsperspektivet ska genomsyra arbetssättet i en verksamhet. 
 

  
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

 ______
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Diariet    ÄN 2011.475.370 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
  
 
 
 
 § 86 
 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 

Carina Thörnquist, tf utvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 21 juni 2011 gett 
äldrenämnden i uppdrag att presentera sin utredning om införandet av en 
parboendegaranti. En sådan utredning har nu gjorts i samband med att en 
ny paragraf i socialtjänstlagen träder i kraft den 1 november 2012 (SoL 4 
kap. 1 b §). 

 
Äldre människor som varaktigt har levt och bott tillsammans ska kunna 
fortsätta att göra det även efter att den ene har fått behov av 
biståndsbedömda insatser i form av omvårdnadsboende.  

 
I sitt betänkande har regeringen lämnat tillämpningen av lagen till lokal 
nivå vilket innebär att äldrenämnden ska fastställa riktlinjer för 
tillämpningen.  

 
 Socialtjänstlagen 4 kap. 1 b § 

I propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen konstateras att ”åldrandet är ett 
naturligt skede i livet och äldreomsorgens uppgift är att stödja äldre till att 
kunna leva sitt liv utifrån den människa hon eller han är”. Detta är 
bakgrunden för propositionen om Rätten att få åldras tillsammans – en 
fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen och som 
innebär en ändring i socialtjänstlagen, 4 kap. 1 b §. 

 
”För den som beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan 
särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller 
under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena 
parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har 
sammanbott. 

 
Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av 
boende i särskild boendeform.” 

 
I lagens förarbeten framgår att rätten till sammanboende gäller även om 
det är en privat utförare som ansvarar för driften av ett 
omvårdnadsboende. 
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 § 86 forts. 
 Nulägesbeskrivning 

Myndighetskontoret har gjort en kartläggning och konstaterat att par redan 
innan den nya lagstiftningen har beviljats gemensamma bostäder i 
omvårdnadsboenden när en helhetsbedömning har visat detta nödvändigt 
för en skälig levnadsnivå. Under en uppföljningsperiod hade samtliga par 
erbjudits lägenhet på något av servicehusen.    

 
Bostäder som är lämpliga för två personer (2-3 r + k) på 
omvårdnadsboenden finns idag på tre gruppboenden och fyra servicehus, 
inga på demensboenden. Två rum och kök finns 8 st. på gruppboenden 
och 52 st. på servicehus. Tre rum och kök finns 4 st. på servicehus. Totalt 
finns det alltså 64 lägenheter som möjliggör sammanboende. 

 
 Praktiska frågeställningar 

Ett par som vill fortsätta att bo tillsammans i samband med att den ene har 
behov av bistånd i form av omvårdnadsboende behöver inte lämna in en 
separat biståndsansökan om sammanboende. Om en sådan önskan blir 
känd i samband med en utredning om omvårdnadsboende ska 
utredningen omfatta även detta. Dokumentationen av önskemålen är viktig 
för att kunna motivera beslut.  

 
Beslut om bostad på omvårdnadsboende kan formuleras på olika sätt. Ett 
alternativ är att bostaden beviljas till den person som har behov av 
insatsen och att dennes maka, make eller sambo omnämns i beslutet som 
inneboende/medflyttande. Ett annat alternativ är att ett biståndsbeslut 
omfattar båda personerna som då blir gemensamt ansvariga för hyran.  
Hur beslutet formuleras har också betydelse för hanteringen av 
besittningsskyddet om den ena parten avlider.    
 
En bostad på omvårdnadsboende beviljas alltid till den av paret som har 
behov av en sådan insats. Om både parterna har behov av bostad på 
omvårdnadsboende då ska båda ha var sitt eget beslut om detta men 
möjlighet till att bo tillsammans ska fortfarande beredas om båda önskar 
detta. I de fall den andre har mindre omfattande behov av omsorgs- och 
omvårdnadsinsatser, ska detta beviljas som hemtjänst och utföras av 
personal på det aktuella omvårdnadsboendet. 
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§ 86 forts. 
Behovet av sammanboende ska lösas utifrån parets önskemål och 
livssituation. Lägenheten ska alltid vara så rymlig att det fungerar för två 
personer varav den ene eller båda med omfattande omvårdnadsbehov. 
Det kan vara fråga om en lägenhet på ett servicehus, i ett gruppboende 
eller en kombination av två lägenheter nära varandra. I lagens förarbeten 
tas upp som exempel att om den ene är bosatt i ett gruppboende så kan 
den andra bo på ett trygghetsboende om dessa finns i samma fastighet, 
helst vägg i vägg med varandra.  

 
Den av paret som inte har behov av bostad som omvårdnadsinsats har 
inte heller rätt att självständigt bo och bruka en lägenhet på ett 
omvårdnadsboende.  

 
Hur beslutet har utformats utifrån parets önskemål påverkar hur 
hyreskontraktet ska utformas. I de fall båda äger rätt till ett eget 
hyreskontrakt har båda också rätt till besittningsskydd som i fastigheter 
med s.k. blockhyra träder i kraft från första dagen. Om hyreskontraktet 
ansvaras enbart av den som har beviljats bostad på omvårdnadsboendet 
kan det redan vid kontraktskrivning skrivas in under särskilda 
överenskommelser att parterna är överens om att hyresgästen ska flytta 
till en annan lägenhet inom omvårdnadsboendet om endast en person bor 
kvar.  

 
Ett annat alternativ är att den medflyttande/inneboende hyresgästen 
avstår från besittningsskyddet enligt hyreslagsstiftningen. Detta ska 
skrivas in i en särskilt upprättad handling och godkännas av 
hyresnämnden. I dagsläget är handläggningstiden hos hyresnämnden 
cirka en vecka.  

 
 Etisk diskussion inklusive jämställdhetskonsekvensanalys 

För att den nya lagen ska leda till en ökad livskvalitet för båda parter krävs 
det särskild lyhördhet av biståndshandläggare som gör utredningen. Båda 
ska ha önskan om att fortsätta bo tillsammans och utan att känna sig 
tvingad till detta.  
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 § 86 forts. 
Kvinnor har traditionellt haft en vårdande roll i samhället. Medvetenhet om 
detta är viktigt. Lagstiftaren har varit tydlig i att båda parterna måste vilja 
bo tillsammans. Då får det inte tas för givet att en kvinna ska fortsätta att 
bära den vårdande rollen om det är make/sambo som har beviljats bostad 
i omvårdnadsboende utan det är då bådas egentliga önskemål som ska 
utredas.  

 
 Ändring i hälso- och sjukvårdslagen 

I hälso- och sjukvårdslagen görs samtidigt ett förtydligande i 18 § 
angående kommunens ansvar som vid sammanboendesituationer 
omfattar bara personer som har beviljats bistånd i form av 
omvårdnadsboende. Den medflyttande parten som inte har samma 
omvårdnadsbehov vänder sig till samma sjukvårdsorganisation som han 
eller hon skulle ha gjort vid boende i ordinarie bostad.    

 
Äldreförvaltningens förslag till riktlinjer för rätten att få åldras 
tillsammans 

 
 Utredning och beslut 

Rätten att få åldras tillsammans syftar till att det ska ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make, maka eller 
sambo - oavsett om personerna har olika omsorgsbehov - för den som har 
beviljats eller beviljas bostad på omvårdnadsboende. 

 
Vid ansökan om bistånd i form av omvårdnadsboende där ansökan gäller 
en person (brukare) som i socialtjänstlagens mening är sammanboende 
med en annan person (eventuell medflyttande) ska önskemål om fortsatt 
sammanboende utredas med särskild lyhördhet så att biståndsbeslut 
genomsyras av båda parters egen vilja. En särskild ansökan om 
sammanboende behövs inte utan biståndshandläggaren ansvarar för att 
frågan utreds. 
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 § 86 forts. 

Om utredningen visar att fortsatt sammanboende är aktuellt ska det 
beviljas som bistånd till den som har behov av bistånd i form av bostad på 
ett omvårdnadsboende. I beslutet ska framgå att det finns en medflyttande 
och vem denna person är. Om sammanboendet ska avslås ska detta 
tydligt framgå i beslutet. 

 
Vid situationer där en medflyttande vid inflyttning eller senare har behov av 
bistånd i form av enstaka insatser beviljas detta som hemtjänst. Dessa 
insatser utförs av personal på det aktuella omvårdnadsboendet. 

 
I beslutet ska också framgå att en omprövning kommer att göras vid alla 
typer av ändringar i sammanboendet. Om den medflyttandes tillstånd 
ändras senare så att denne har behov av bistånd i form av 
omvårdnadsboende utreds ansökan som ett nytt ärende. 

 
 Hyra och avgifter  

Ett hyreskontrakt upprättas mellan hyresvärden och brukaren. I 
hyreskontraktet ska framgå om det finns en medflyttande som inneboende 
och som delar bostad med brukaren. Vid kontraktskrivning skrivs under 
särskilda överenskommelser att parterna är överens om att hyresgästen 
ska flytta till en annan lägenhet om situationen förändras och bara en 
person bor kvar.  

 
En särskild handling ska upprättas och lämnas till hyresnämnden för 
godkännande där det framgår att den medflyttande avstår från 
besittningsskyddet. Den upprättade handlingen om avståendet verkställs 
inte om konsekvensen senare kan anses oskälig för den medflyttande. Ett 
beslut om sådan avvikelse fattas av myndighetschefen.  

 
Brukaren ansvarar för hyran samt de avgifter som biståndsbeslut om ett 
omvårdnadsboende medför. Den medflyttande ska betala sin del av hyran 
till brukaren. 

 
Den medflyttande erbjuds möjlighet att beställa ett matabonnemang och 
ett servicepaket under tiden han eller hon är sammanboende på ett 
omvårdnadsboende. Dessa faktureras separat. Om den medflyttande 
beviljas egna insatser som hemtjänst fastställs avgiften enligt gällande 
taxa. 
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 § 86 forts. 
 Om sammanboendet upphör 

Sammanboendet kan upphöra av olika anledningar. Inriktningen är att om 
det är brukaren som blir ensamboende i en större lägenhet ska denne inte 
behöva flytta till en mindre lägenhet om det inte finns särskilda skäl till 
detta. Om den enskilde själv önskar att flytta ska detta bejakas. 

 
Om den medflyttande blir ensamboende i en lägenhet på 
omvårdnadsboende görs en bedömning av situationen av en 
biståndshandläggare tillsammans med den enskilde.  

 
Om den medflyttande blir ensamboende i en lägenhet på 
omvårdnadsboende görs en bedömning av situationen av en 
biståndshandläggare tillsammans med den enskilde. Om 
äldreförvaltningen initierar utflyttning från omvårdnadsboende erbjuds den 
enskilde hjälp med att söka en lämplig bostad. Äldreförvaltningen ansvarar 
även för flyttkostnaden.    

 
 Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
 1.att godkänna riktlinjer för Rätten att få åldras tillsammans enligt ovan, 
 

2.att uppdra till äldreförvaltningen att ta fram hyreskontrakt enligt 
riktlinjerna,  

 
3.att uppdra till äldreförvaltningen att en uppföljning av riktlinjerna enligt 
SoL 4 kap. 1 b § redovisas i samband med tertialuppföljningar, 

 
4.att enligt uppdraget från 2011-06-21 lämna denna utredning till 
kommunfullmäktige, samt 

 
 5.att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 ___________________ 
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Diariet   ÄN 2011.082.003 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
  
 § 87 
 Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden 
 

Kommunens arbete med att ta emot hemsjukvården leds av en styrgrupp 
bestående av förvaltningscheferna och utvecklingscheferna från äldre- och 
handikappförvaltningarna samt projektledare. I Styrgruppen har man 
kommit överens om att ansvaret för hemsjukvård odelat bör finnas hos 
äldrenämnden. 

 
Med anledning av ovanstående föreslår därför äldreförvaltningen att 
äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 
äldrenämndens reglemente från och med1 januari 2013. 

 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

att föreslå kommunfullmäktigt att ändra äldrenämndens reglemente enligt 
bilaga fr.o.m. 2013-01-01 
 

 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt 
att paragrafen försklaras omedelbart justerad. 
 

 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

 __________________  
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Diariet   ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
  
 § 88 
 Kravspecifikation mat, näring och måltider  
 

För att säkerställa och kunna utvärdera mat och måltider utifrån ställda 
verksamhetskrav behöver en kravspecifikation gällande mat och måltider 
upprättas. 

 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

att ge äldreförvaltningen uppdraget att göra en kravspecifikation gällande 
kvalitetsfaktorer för mat, näring och måltider. 

 
 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 
 _________________  
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Diariet    ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
   
 
 
  § 89 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 
  Christian Bjerström, ansvarig controller, Maria Stivén, ekonom, Maria 

Appelskog, biträdande verksamhetschef, Ewa Carlsson Sjögren, 
verksamhetschef, Boris Svensson, biträdande verksamhetschef, 
informerar i ärendet. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Johansson (S) yrkar att ärendet bordläggs och att ärendet 
behandlas på ett extrainsatt sammanträde nästkommande vecka. 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar förvaltningens tjänstemän får göra en 
föredragning och att äldrenämnden därefter bordlägger ärendet och åter 
behandlar ärendet på tisdag den 27 november klockan 17.00. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Jan-Åke Nordins (M) yrkande. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkande under proposition och 
finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med det samma. 
 

 Äldrenämnden beslutar således 
 

att ärendet bordläggs och återupptas för handläggning den 27 november 
klockan 17.00, samt  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 __________________  
 
 

     

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 107 975 105 854 2 121

Verksamhetens Kostnader  -680 121
 -671 

616  -8 506

Nettokostnad  -572 032
 -565 

762 -6 385
       

Bostadsanpassningsbidrag -9 053 -7 953 -1 100
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Diariet    ÄN  
 
   
 
 
 
 
 
  § 90 

Information: exempel styrkort i äldreförvaltningen   
 
Johan Blomqvist, projektledare, informerar i ärendet. 
 
Äldreförvaltningen har börjat med styrkort som redskap för målstyrning. 
Äldrenämnden får information och tar del av exempel av ett hur ett styrkort 
kan vara utformat. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN  
 
 
 
 
 
 
 
  
 § 91 

 Information om lagändring, Alkoholservering på särskilt boende  
 
En lagändring gör gällande att särskilda boenden med måltidsservice 
undantas från kravet på serveringstillstånd. Det innebär att 
alkoholservering och alkoholförsäljning kan ske under förutsättning att ett 
egenkontrollprogram upprättas. Lagändringen innebär inte att akuta 
förändringar i nuvarande förfaringssätt behöver göras, men en diskussion 
och rutin för framtida förhållningssätt är nödvändig. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 

 att informationen tas till dagens protokoll. 
 

____________________ 
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Diariet  ÄN  
   
    
    
 
   
 

  
  
 § 92 

 Rapport övertagande av hemsjukvård 
 
 Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar i ärendet. 

 
Information ges om förvaltningen arbetar med internbudget, IT/service, 
information, kompetens och hjälpmedel. Vad gäller personal så har 
anställningserbjudande skickats till personal inom hemsjukvården. 
 
  
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

  ____________________ 
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§ 93 
Information/frågor 
 
Peter Johansson (S) ställer frågor kring en handling i enskilt ärende som 
inkommit till äldreförvaltningen den 24 oktober 2012. Susanne Nordin 
besvarar frågorna. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
På grund av jäv deltar inte Jan-Åke Nordin (M) i handläggningen i detta 
ärende. 
 
------------------------------- 
 
Verksamhetsövergång Rosengården 
 
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker, informerar om ett tidigarelagt 
planerat uppföljningsmöte med Rosengården. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
-------------------------------  
 
 
  Forts.
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§ 93 forts  
Lex Sarah-anmälan 
 
Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, informerar om en lex Sarah-anmälan. 
 
En brukare har inte fått nattillsyn under sex veckor. Förvaltningen har 
upprättat en handlingsplan.  Ett antal åtgärder har vidtagits och redovisas 
för äldrenämnden.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
 

____________________



  21 november 2012 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 94 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret september och oktober 2012.  
(Pärmen). 

b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-07. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-10-19 
- Beslutsdatum 2012-10-30 
- Beslutsdatum 2012-11-07 
 

 
___________________ 
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§ 95 

 Meddelanden. 
  
 Kommunfullmäktige 

§ 46 Sammanträdesplan år 2013 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och utskott 
§ 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet 
§ 149 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 
den 1 september 2012 

 
 Socialstyrelsen 

Beslut om lex Sarah-anmälan enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlagen, datum 
2012-10-19. 

 
 Sveriges kommuner och landsting 
 Cirkulär 12:51, Utvidgad parboendegaranti, datum 2012-11-11. 
 

 Övrigt 
Länsstyrelsen Blekinge län, beslut om Blekinges miljömål, datum 2012-10-
04. 
   
 
  

 ___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 27 
november 2012.  
 
 
 

 
§ 96 Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 
 
§ 97  Information 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Kungsmarksvägen 73-75, lokal Wittus.  

Tisdagen den 27 november kl 17.00-17.51. 
  

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
   
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Göran Redeén (KD) 
 
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S)  
  Kerstin Johansson (S)  
  Bengt Lindström (M)  
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Agneta Möller (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
    
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   samordnande personalspecialist Nina Andrén 
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 sekreterare Stina Bergström 
 
Utses att justera   
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 96-97 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Kenneth Mattsson 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      december 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet    ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
   
 
 
  § 96 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 
   
  Äldrenämnden beslutade 2012-11-21 att bordlägga ärendet (2012-11-21 § 

89) och att återuppta ärendet under dagens sammanträde. 
 
  Nina Andrén, samordnande personalspecialist, informerar om 

personalnyckeltal för perioden 2011-12-01 – 2012-09-30.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Johansson (S) yrkar: 
 
1.att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 
inklusive personalnyckeltal, 
 
2.att uppmana förvaltningen att arbeta för att minimera det 
prognostiserade underskottet, samt 
 
3.att omgående tillskriva kommunstyrelsen angående det prognostiserade 
underskottet. 
 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkanden under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
 
 Forts.

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 107 975 105 854 2 121

Verksamhetens Kostnader  -680 121
 -671 

616  -8 506

Nettokostnad  -572 032
 -565 

762 -6 385
       

Bostadsanpassningsbidrag -9 053 -7 953 -1 100
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  § 96 forts 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 

 
 Äldrenämnden beslutar således 
 

1.att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 
inklusive personalnyckeltal, 
 
2.att uppmana förvaltningen att arbeta för att minimera det 
prognostiserade underskottet, samt 
 
3.att omgående tillskriva kommunstyrelsen angående det prognostiserade 
underskottet 

 __________________  
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§ 97 
Information 
 
Eva Herbertsson informerar om en lex Sarah-anmälan.  
 
En medarbetare inom äldreförvaltningen har stulit smycken från brukare 
inom äldreförvaltningens verksamhet. Stölderna är polisanmälda och 
polisen utreder för närvarande händelserna. Äldreförvaltningen handlägger 
för närvarande ärendet ur ett arbetsrättsligt perspektiv. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll 
 
__________________  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 19 
december 2012.  
 
 
§ 98 Presentation av ny samordnande personalspecialist 
 
§ 99 Rapport uppföljning av palliativa omsorgen 
 
§ 100 Avgifter hjälpmedel 

 
 § 101 Revidering av lokal handlingsplan för fortsatt införande av regionala riktlinjer för 

utredning och omsorg om personer med demenssjukdom 
 
§ 102 Budget och verksamhetsplan 2013 samt plan 2014-2015 
 

 § 103 Verksamhets- och budgetuppföljning per november 2012 
 

§ 104 Rapportering av ej verkställda beslut  
 
 § 105 Önskad sysselsättningsgrad inom verksamhetsområdet Resurs- och 

Kompetensförsörjning. 
 

§ 106 Rapport övertagande av hemsjukvård 
 

 § 107  Delegeringsbeslut 
 

§ 108 Meddelanden 
 

 § 109 Information/Frågor 
 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 19 december kl 14.00-18.20.  
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S)  
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) t o m § 102 kl 17.10 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Karl-Gustaf Johansson (M) t o m § 101 kl 15.30 
  Gunnar Sandwall (M) fr o m § 102 kl 15.31 
  Jenny Althini (M) fr o m § 103 kl 17.11 
   
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S)  
  Jonas Nilsson (S)  
  Kerstin Johansson (S) t o m del av § 102 kl 16.09 
  Mikael Wickström (S) t o m del av § 103 kl 17.22 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) t o m § 101 kl 15.30 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD)  
  Agneta Möller (FP) t o m del av § 102 kl 16.31 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)  
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing 

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Ann-Charlotte Folkesson 

   verksamhetschef Susanne Nordin  
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
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 Tjänstemän forts. 
 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   samordnande personalspecialist Anna Neij 
   områdeschef Mats Olsson 
   Blekinge Kompetenscentrum, Mats Wennstig 
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Sekreterare   Stina Bergström 
 
Utses att justera Weste Brynestam  
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 98-109 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Weste Brynestam 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      januari 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet   ÄN 
 
 
 
 
 
 
  
 
 § 98 
 Presentation av ny samordnande personalspecialist 
 

Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, presenterar ny samordnande 
personalspecialist Anna Neij som efterträder Nina Andrén. 
 
Anna påbörjar sitt uppdrag från och med den 19 december 2012. 

 
 Äldrenämnden hälsar Anna Neij välkommen. 
 
 __________________  
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 § 99 

  Rapport uppföljning av palliativa omsorgen 
 
I maj 2010 tog Äldrenämnden i Karlskrona kommun beslut om att 
vidareutveckla den palliativa vården i kommunen. Detta innebar att de 
tidigare sk Tryggve-platserna som fanns på olika enheter i kommunen 
upphörde och att resurserna för palliativ vård istället samlades till en 
palliativ enhet på Storören. Efter ett förberedelsearbete med bl.a. 
rekrytering av personal och renovering av lokaler, startades den palliativa 
enheten i början av 2011. Enheten omfattar sex platser och är organiserad 
under verksamhetsområde hemtjänst. Den palliativa enhetens inriktning är 
att ge omsorg och vård till brukare/patienter i livets slutskede. Enheten ska 
vara ett komplement till den palliativa vården och omsorgen som ges i 
ordinärt boende av kommunens hemtjänst och landstingets primärvård. 
 
I början av 2011 fick FoU-äldre vid Blekinge kompetenscentrum uppdraget 
att utvärdera den nystartartade enheten för palliativ vård och omsorg vid 
Storören inom äldreförvaltningen i Karlskrona kommun. Utvärderingen 
avsåg att följa verksamheten under drygt ett år (april 2011 - juni 2012) 
med syfte att över tid belysa ett brukar-, anhörig- och personalperspektiv 
av verksamheten. Utvärderingen avsåg att främst ha fokus på själva 
vistelsen på enheten samt efterlevandesamtalet. 
 
Resultatet från 2012 visar att enheten har lyckats bibehålla det 
övervägande goda resultatet som beskrevs 2011.  
 
De områden som beskrivs som mindre bra 2011 kvarstår dock även som 
förbättringsområden 2012. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

 __________________ 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
  
 § 100 
 Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel 

 
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun har i skrivelse från 
samverkansnämnden föreslagits att de egenavgifter/ egenansvar som 
beslutats av landstingsfullmäktige 2011-06-13, även skall omfatta de 
hjälpmedel som länets kommuner ansvarar för. 
 
Både Handikappnämnden och Äldrenämnden berörs av 
Samverkansnämndens förslag och lämnar ett gemensamt förslag till 
beslut. 
 
I och med växlingen av hemsjukvården kommer kommunerna att ansvara 
för majoriteten av förskrivningen av hjälpmedel. I Karlskrona kommun har 
frågan om avgifter/egenansvar utretts av en arbetsgrupp.  Arbetsgruppen 
har gått igenom landstingets förslag till avgifter och tagit med de avgifter 
som berör hjälpmedel som kommer att förskrivas av äldre och 
handikappförvaltningarna samt hemsjukvården. 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

1. att års- och serviceavgift på eldriven utomhusrullstol införs med 500 kr/år 
 

2. att egenavgift på käppar sätts till 100 kr/st eller par 
 

3. att låneavgift på TENS-apparat införs med 400 kr/6 mån 
 

4. att avvakta med beslut om egenavgift på kompressionsstrumpor 
 

5. att avvakta med beslut om egenansvar för enklare hjälpmedel 
 
6. att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
 
 _________________  
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  § 101 

Revidering av lokal handlingsplan för fortsatt införande av regionala 
riktlinjer för utredning och omsorg om personer med 
demenssjukdom  
 
För att säkerställa och kvalitetssäkra vård- och omsorg för personer med 
demenssjukdom krävs ett fortsatt kontinuerligt utvecklingsarbete. De 
framtagna insatserna i denna plan baserar sig på det fortsatta arbetet 
under 2013 och ersätter plan daterad 2011-03-28. De regionala riktlinjerna 
2011 ”Utrednings, vård och omsorg av personer med demenssjukdom i 
Blekinge” ligger som grund till den lokala handlings- och 
utvecklingsplanen. 
 
Under 2012 har förvaltningen fokuserat på följande områden i den lokala 
handlingsplanen 
 

 Biståndsbeslut dagverksamhet och korttidsvård 
 Levnadsberättelsen 
 Utökning av en demenssjuksköterska 
 Beteendemässiga och psykiska symtom samt konfusion vid 

demenssjukdom (BPSD) 
 Demensteam – Silvia Systrar 

 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad lokal handlingsplan 2013 för fortsatt införande av 
regionala riktlinjer för utredning och omsorg om personer med 
demenssjukdom. 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
____________________ 
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 § 102 
 Budget och verksamhetsplan 2013 samt plan 2014-2015 

Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
Äldreförvaltningens förslag till internbudget 2013 och plan 2014 – 2015 
presenteras. Förvaltningens förslag behandlades av nämndens 
arbetsutskott vid sammanträde 2012-12-05 som då beslutade att anse 
ärendet som berett. 
 
Information om förvaltningens förslag inklusive de förändringar som följer 
av arbetsutskottets behandling lämnades till den Kommunala 
Pensionärsrådets arbetsutskott 2012-12-06. Det Kommunala 
Pensionärsrådet informerades 2012-12-12. 
 
Förvaltningens förslag är det förslag som utgjorde grunden för kallelse till 
förhandling enligt MBL § 11. Förhandlingen genomfördes 2012-12-10. 
Protokoll från förhandlingen redovisas vid nämndens sammanträde. 
Kommunal framhöll att förändringar i verksamheten till följd av nämndens 
beslut om internbudget ska förhandlas inom respektive verksamhet. 
Arbetsgivaren har ingen annan syn på förhandlingsskyldigheten. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att fastställa internbudget 2013 och verksamhetsplan 2014 – 2015 i 
enlighet med förvaltningens förslag samt kompletterande ändringar i bilaga 
2. 

 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå fullmäktige  
 
 att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från och med 

1 mars 2013 
 
 Äldrenämndens behandling 
 Kent Lewén (FP) yrkar bifall förvaltningens förslag till beslut. 
 
  
 
    Forts. 
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 § 102 (forts) 
 Budget och verksamhetsplan 2013 samt plan 2014-2015 

 
 Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut under proposition och 

finner förslagen antagna. 
  
 Äldrenämnden beslutar således 
 
 1.att fastställa internbudget 2013 och verksamhetsplan 2014 – 2015 i 

enlighet med förvaltningens förslag samt kompletterande ändringar i bilaga 
2. 

 
 2.att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från och 

med 1 mars 2013 
 __________________  
 

Peter Johansson (S), Eva-Lotta Altvall (S), Alf Öien (S), Angela Sandström 
(S), Christer Göstasson (S) och Günter Dessin (V) deltar inte i beslutet. 
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  § 103 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per november 2012 
   
  Christian Bjerström, ansvarig ekonom, informerar i ärendet. 
 
  Resultat per den 30 november 2012: 
 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 119 311 116 447 2 864
Verksamhetens Kostnader  -749 484  -738 599  -10 885
Nettokostnad  -630 173  -622 152 -8 021
       

Bostadsanpassningsbidrag -9 444 -8 749 -1 195
 
   
  Äldrenämndens behandling 

 
Kent Lewén (FP) yrkar 
 
1.att äldreförvaltningen får i uppdrag att snarast presentera en analys som 
visar varför nämndens budget överskrids 2012 och då särskilt avseende 
hemtjänst och särskilt boende, 
 
2.att om så erfordras återkomma till äldrenämnden med förslag till 
åtgärder så att verksamhetens kostnader ryms inom tilldelad budgetram, 
samt 
 
3.att i övrigt godkänna upprättad budgetuppföljning. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Kent Lewéns (FP) yrkanden. 
 
Ordföranden ställer Kent Lewéns (FP) yrkanden under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
 
 Forts. 
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  § 103 forts 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per november 2012 
  
 Äldrenämnden beslutar således 

 
1.att äldreförvaltningen får i uppdrag att snarast presentera en analys som 
visar varför nämndens budget överskrids 2012 och då särskilt avseende 
hemtjänst och särskilt boende. 
 
2.att om så erfordras återkomma till äldrenämnden med förslag till 
åtgärder så att verksamhetens kostnader ryms inom tilldelad budgetram. 
 
3.att i övrigt godkänna upprättad budgetuppföljning. 

  
 __________________  
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  § 104 

Rapportering av ej verkställda beslut   
 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Socialstyrelsen (individbaserade rapporter).  
 
Äldrenämnden rapporterar, per den 2012-09-30, att det fanns 4 beslut 
som inte verkställts inom tre månader. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att äldrenämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, 
socialstyrelsen samt kommunens revisorer.                 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
____________________ 
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 § 105 

Önskad sysselsättningsgrad inom verksamhetsområdet Resurs- och 
Kompetensförsörjning. 
 
Susanne Nordin, verksamhetschef Resurs & Kompetens, och Anna Neij, 
samordnande personalspecialist, informerar i ärendet. 
 
Information ges om hur äldreförvaltningen arbetar med önskad 
sysselsättningsgrad. I nuläget ökar heltidstjänster främst inom 
verksamhetsområdet Resurs & Kompetens. 
 
I nuläget är sysselsättningsgraden följande:  
 
- Inom resursbanken 89,2 procent. 
- Inom hemtjänst och boende 85,9 procent 
- Inom vikariebanken 76 procent 
 
Målet är att alla som vill ska få önskad sysselsättningsgrad. 
Äldreförvaltningen behöver genomföra ett förändringsarbete för att uppnå 
målet. Äldreförvaltningens ledningsgrupp har utsett en arbetsgrupp som 
ska utforma en projektplan för arbetet. 
 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
____________________ 
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 § 106 

 Rapport övertagande av hemsjukvård 
 
 Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar i ärendet. 

 
Information ges om hur arbetet med övertagande av hemsjukvård 
fortskrider. För närvarande pågår ett arbete med att utarbeta information 
om övertagandet på olika sätt. Bland annat finns nu information på 
kommunens hemsida och broschyrer till alla aktuella vårdtagare är 
utformade. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

  ____________________ 
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§ 107 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2012.  (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-12-05. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-11-13 
- Beslutsdatum 2012-11-20 

 
 
___________________ 
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§ 108 

 Meddelanden. 
  

Socialstyrelsen 
Information från Socialstyrelsen, 2012-11-23 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-09-13 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-11-12 
 
Övrigt 
Avsägelse av förtroendeuppdrag, 2012-11-14  
  

 ___________________ 
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§ 109 
Information/frågor 
 
Äldrenämndens arbetsutskott fattade 2012-03-07 beslut om avslag 
bostadsanpassningsärende. Sökanden överklagade därefter 
arbetsutskottets beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har 
meddelat gynnande dom för sökanden. 
Jan-Åke Nordin (M) informerar om att han i egenskap av ordförande tagit 
ett beslut om att inte överklaga förvaltningsrättens dom. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
------------------------------- 
 
Peter Johansson (S) ställer en fråga om information som getts 
handikappnämndens sammanträde angående Attendo. 
 
Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, besvarar frågan. 
 
------------------------------- 
 
Ordföranden tackar å äldrenämndens vägnar äldreförvaltningen för 
genomfört arbete under 2012 och önskar äldrenämnden och förvaltningen 
god jul & gott nytt år. 
 
Peter Johansson (S) önskar ordföranden god jul & gott nytt år. 

   
 ____________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 30 januari 
2013.  
 
 
§ 110 Avtackning 
 
§ 111 Information om hjälpmedelcentralens verksamhet 
 
§ 112 Förtydligande av tillämpningsanvisningar avseende dubbla 
 boendekostnader 
 
§ 113 Förslag till reviderade riktlinjer för lex Sarah 

 
 § 114 Verksamhets- och budgetuppföljning per december 2012 

 
§ 115 Efterkontroll avtalsuppföljning Eget val 2012 
 

 § 116 Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2012? 
 

§ 117 Rapport övertagande hemsjukvård  
 
 § 118 Resultat nattfastemätning oktober 2012 
 
 § 119 Information 

 
 § 120  Delegeringsbeslut 

 
§ 121 Meddelanden 
 

 § 122 Frågor 
 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 30 januari kl 14.00-16.16.  
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S)  
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP)  
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare   
   
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S)  
  Jonas Nilsson (S)  
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M)  
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD)  
  Agneta Möller (FP)  
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)  
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson 
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund 
   controller Maria Stivén  
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing 
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog 

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Ann-Charlotte Folkesson 

   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson 
   chef hälpmedelscenter Bengt Dahlberg 
   utredare Johan Blomqvist 
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Sekreterare   Stina Bergström 
 
Utses att justera Günter Dessin  
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 110-122 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Günter Dessin 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     februari 2013,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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 § 110 
 Avtackning 
 

Äldrenämnden tackar biträdande verksamhetschef för särskilt boende 
Boris Svensson för hans insatser inom äldrenämnden verksamhet och 
önskar lycka till med framtida tjänst. Boris kommer att gå vidare till annan 
tjänst inom Karlshamns kommun. 
 
Äldrenämnden välkomnar hans efterträdare Anna Hedlund. 

 
 __________________ 
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 § 111 
 Information om hjälpmedelcentralens verksamhet 
 
 Bengt Dahlberg, chef för hjälpmedelscenter, informerar i ärendet. 

 
Hjälpmedelscenter (HMC) ansvarar för information och rådgivning, inköp, 
lagerhållning, distribution, återtagande, rekonditionering, reparationer och 
anpassning av hjälpmedel. 
 
Hjälpmedelscenter styrs av en samverkansnämnd där Blekinges 
kommuner och Landstinget Blekinge finns representerade. 
 
Hjälpmedel är den utrustning och anpassning som en person behöver för: 
 
- egen vård och behandling 
- att kunna gå i skolan och ta del av undervisningen 
- daglig livsföring.  
 
Hjälpmedel är personliga och de flesta hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt 
(med vissa undantag). Hjälpmedlen ägs av landstinget och ska lämnas 
tillbaks när de inte behövs längre. 
 
Hjälpmedelscenter tillhandahåller produkter inom följande områden: 
- Behandlade hjälpmedel 
- Hjälpmedel för personlig vård 
- Förflyttningshjälpmedel  
- Utrustning till hemmet 
- Kommunikationshjälpmedel 
- Kognitionshjälpmedel 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
 __________________  
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 § 112 

  Förtydligande av tillämpningsanvisningar avseende dubbla 
  boendekostnader 

 
Enligt nuvarande tillämpningsanvisningar framgår inte att nedsättning 
medges för det faktiska antal månader som den enskilde har dubbla 
boendekostnader. Oberoende av om hyran för särskilt boende betalas i 
förskott eller efterskott tillämpas nedsättningen av boendekostnaderna 
enligt förslaget. 

 
 Tillämpningsanvisningarna föreslås därför ändras enligt följande: 
 

17.REGLER FÖR NEDSÄTTNING AV HYRAN (utdrag från 
tillämpningsanvisningarna.) 

 
A. Under de månader (högst tre månader) utöver inflyttningsmånaden som 
brukaren har dubbla boendekostnader medges nedsättning av hyran.  

 Förslag till ny text: 
Under de månader som brukaren har faktiska dubbla boendekostnader 
utöver inflyttningsmånaden medges nedsättning av hyran, dock högst tre 
månader. 

   
Nedsättningssumman blir den lägsta av boendekostnaderna. För att 
beviljas nedsättning av hyran måste handlingar lämnas in som visar att 
bostaden är uppsagd eller under försäljning inom en månad efter 
inflyttning till särskilt boende. 

 
 Kommentar 

I de fall det kan underlätta för brukaren att behålla bostaden i avvaktan på 
möjligheterna att återvända hem. I de fall det gäller stadigvarande 
placering ger det tid att avveckla bostaden.  I det fall maka/make bor kvar 
hemma ger det tid att kontakta Försäkringskassan och få pension och 
eventuellt också bostadstillägg till pensionärer (BTP) som ensamstående. 

   
B. Vid beräkning av bostadskostnaden för egen fastighet skall samma 
beräkningssätt tillämpas som används av Försäkringskassan för beräkning 
av bostadskostnaden för bostadstillägg till pensionärer (BTP): 

    
 
    Forts. 
 
 



  30 januari 2013 7

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 § 112 (forts) 

Förtydligande av tillämpningsanvisningar avseende dubbla 
boendekostnader 

 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 

att förtydliga texten i tillämpningsanvisningarna punkt 17 A enligt förslaget 
ovan. 

 
Arbetsutskottet beslutade 2013-01-16 att föreslå äldrenämnden 
besluta 

 
1.att förtydliga texten i tillämpningsanvisningarna punkt 17 A enligt 
förslaget. 

 
  2.att stycket efter 17 A ”kommentar” tas bort. 
 
  Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
 __________________ 
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 § 113 
 Förslag till reviderade riktlinjer för lex Sarah 

 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah ska 
yrkesmässig bedriven enskild verksamhet själv utreda lex Sarah i egen 
verksamhet. Enligt Socialstyrelsen är lex Sarah utredningar en del i 
verksamhetens kvalitetsarbete och ska därför utföras av den verksamhet 
som utför den beslutade insatsen.  
 
Äldrenämnden ska få samma insyn i lex Sarah utredningar som tidigare. 
Den enskilda verksamheten informerar äldrenämnden när rapport 
inkommit samt vid behov på äldrenämndens sammanträden.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att anta reviderade riktlinjer för lex Sarah i enlighet med bifogad bilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2013-01-16 i enlighet med 
äldreförvaltningens förslag med ändringen 
 
att omformulera stycke om ”förtydligande vid handläggning av stöld” ska 
omformuleras till nämndens sammanträde 2013-01-30. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
1. att anta reviderade riktlinjer för lex Sarah i enlighet med bifogad bilaga. 

 
2. att godkänna förtydligande vid handläggning av stöld. 
 

 
 _________________  
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  § 114 

Verksamhets- och budgetuppföljning per december 2012  
 
Maria Stivén, controller, informerar i ärendet. 
 
Preliminärt utfall för äldrenämnden är -10,8 mnkr för år 2012. 
 
Det slutliga resultatet presenteras i samband med bokslutet som 
behandlas av äldrenämnden 2013-02-27. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
____________________ 
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 § 115 
 Efterkontroll avtalsuppföljning Eget val 2012 
 

 Johan Blomqvist, utredare, informerar i ärendet. 
 
 Under 2012 gjordes en avtalsuppföljning inom valfrihetssystemet Eget val i 

hemtjänsten. Utförarna fick utifrån resultatet möjlighet att åtgärda 
identifierade brister. En efterkontroll har därefter genomförts för att 
kontrollera huruvida utförarna genomfört åtgärder för att komma till rätta 
med bristerna. 

 
 För minst en av utförarna fanns följande förbättringsområden: 
 

- rutin för social dokumentation, 
- genomförandeplan,  
- tystnadsplikt,  
- tjänstelegitimation,  
- nyckelrutin,  
- informationsmaterial, samt 
- miljömärkning av städ- och tvättkemikalier. 
 
Maria Appelskog, biträdande verksamhetschef, informerar om vilka 
åtgärder som vidtagits inom hemtjänst egen regi. 
 
Äldrenämndens behandling 
 
Peter Johansson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar 
 

 att det strategiska området hemtjänst ska planera och redovisa ytterligare 
åtgärder gällande förbättringsområdena tystnadsplikt, tjänstelegitimation 
samt information under äldrenämndens sammanträde 2013-02-27, 

 
 att det strategiska området hemtjänst ska planera och redovisa ytterligare 

åtgärder gällande resterande förbättringsområden enligt ovan till 
äldrenämndens sammanträde 2013-03-27 

 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) och Kent Lewéns (FP) yrkanden 
under proposition och finner förslagen antagna. 
 
   Forts. 
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 § 115 (forts) 
 Efterkontroll avtalsuppföljning Eget val 2012 

 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 1.att informationen tas till dagens protokoll,  
  
 2.att det strategiska området hemtjänst ska planera och redovisa 

ytterligare åtgärder gällande förbättringsområdena tystnadsplikt, 
tjänstelegitimation samt information under äldrenämndens sammanträde 
2013-02-27, 

 
 3.att det strategiska området hemtjänst ska planera och redovisa 

ytterligare åtgärder gällande resterande förbättringsområden enligt ovan till 
äldrenämndens sammanträde 2013-03-27 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN  
 
 
 
 
   
 
 
  § 116 
  Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2012? 
   
  Johan Blomqvist, utredare, informerar i ärendet. 
 
  Äldreförvaltningen har gjort en sammanställning av resultatet utifrån 

Socialstyrelsens undersökning Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2012? 
som finns på äldrenämndens samarbetsyta. 

 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att informationen tas till dagens protokoll. 

 
 __________________  
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  § 117 

Rapport övertagande hemsjukvård  
 

  Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar i ärendet. 
 

Kommunens övertagande av hemsjukvården har i stort sett genomförts 
enligt den plan som upprättats. Det finns dock ett område, kommunikation 
och teknik, som behöver förbättras. 
 
Det finns en handlingsplan för att förbättra kommunikations- och IT-
struktur som delges nämnden. 

 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att informationen tas till dagens protokoll. 

 
 __________________  
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 § 118 

Resultat nattfastemätning oktober 2012 
 

I enlighet med Äldrenämndens inriktningsmål ska nattfastan mätas på 
samtliga särskilda boenden årligen. Mätningen genomfördes från kvällen 
den 30 oktober till morgonen den 31 oktober.  Mätningen utförs endast på 
särskilt boende. 
 
Slutresultatet från mätningen resulterade i 10,6 timmar i medel. Det 
innebär att äldrenämnden uppnått det uppsatta inriktningsmålet på 
medelvärde 11 timmar. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll 
____________________ 
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§ 119 
Information 
 

 Praktikplatser 
 

Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, informerar om att kommunen har 
beslutat att kommunen ska ta emot praktikanter. För äldreförvaltningens 
del innebär det att 50 praktikanter ska tas emot. Om praktiken fungerar 
tillfredställande ska praktikanten erbjudas semestervikariat. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
------------------------------- 
 
Personärende 
 
Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, informerar om att Polisen kontaktat 
äldreförvaltningen angående en medarbetare som anhållits för stöld. 
Personen är avstängd från sin tjänst i äldreförvaltningen. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
------------------------------- 
 
Personärende 
 
Ann-Helene Erwing, verksamhetschef hemtjänst, informerar om att en 
kvinna som har hemtjänstinsatser har försvunnit. Information ges om 
omständigheterna och hemtjänstens insatser. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

 ____________________ 
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§ 120 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2012.  (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2013-01-16. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-11-29 
- Beslutsdatum 2012-12-18 
- Beslutsdatum 2012-12-27 
- Beslutsdatum 2013-01-03 
- Beslutsdatum 2013-01-15 

 
___________________ 
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§ 121 

 Meddelanden. 
  

Kommunfullmäktige 
§ 197 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2013 
§ 200 Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-2015 
§ 205 Justeringar i Budget/Plan 2013 – 2015 på grund av hemsjukvårdens 
kommunalisering 
§ 207 Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2012 för hela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet 
§ 208 Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden 
 
Kommunstyrelsen 
§ 301 Riktlinjer för inomhusklimat 
§ 2 Princip för beställning av måltider och interndebitering av 
måltidskostnader 2013 
§ 10 Anvisningar för uppföljning 2013 
 
SKL 
Cirkulär 13:2 från SKL, 2013-01-17 
Cirkulär 12:73 från SKL, 2012-12-28 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-12-06  

 ___________________ 
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§ 122 
Frågor 
 
Alf Öien (S) ställer en fråga om hur reglerna är utformade för hembesök.  
 
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef särskilt boende, besvarar frågan.  
------------------------------- 
 
Angela Sandström (S) ställer en fråga angående eventuella 
personalkonflikter på ett boende inom verksamheten. 
 
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef särskilt boende, besvarar frågan. 

 ____________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 27 februari 
2013.  
 
 
§ 14 Presentation av ny förvaltningschef 
 
§ 15 Bokslut 2012 
 
§ 16 Svar till kommunrevisionen angående granskning av styrning och uppföljning av 

de koncernövergripande personalpolitiska verksamhetsmålen 
 

§ 17 Internkontrollplan 2013 
 
§ 18 Hemställan om att få ta del av prestationsersättning. 

 
 § 19 Plan för tillskapandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder för äldre. 

 
§ 20 Värdighetsgarantier 
 

 § 21 Omvårdnadslyftet 
 

§ 22 Rapport övertagande hemsjukvård  
 
 § 23 Redovisning av planerade åtgärder utifrån avtalsuppföljning Eget val 2012 
 

 § 24  Information 
 
 § 25 Delegeringsbeslut 

 
§ 26 Meddelanden 
 

 § 27 Information/Frågor 
 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 27 februari kl 14.00-18.05.  
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Eva-Lotta Altvall (S)  
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP)  
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) t o m del av § 15 kl 16.04 
  Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson fr o m § 16 kl 16 
   
Övriga närvarande ersättare Mikael Wickström (S) t o m del av § 20 kl 16.56 
  Karl-Gustaf Johansson (M) t o m del av § 15 kl 16.35 
  Gunnar Sandwall (M)  
  Jenny Althini (M) t o m del av § 15 kl 16.13 
  Nils Johansson (SD) t o m del av § 22 kl 17.17 
  Agneta Möller (FP) t o m § 22 kl 17.20 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
   
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   tilltr förvaltningschef Martin Olsson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund 
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing 
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog 

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Susanne Nordin 

   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson 
   utredare Johan Blomqvist 
   samordnande personalspecialist Anna Neij 
   ansvarig controller Christian Bjerström 
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Sekreterare   Stina Bergström 
 
Utses att justera Elin Håkansson 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 14-27 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Elin Håkansson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     mars 2013,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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 § 14 
 Presentation av ny förvaltningschef 
 
 Martin Olsson, tillträdande förvaltningschef, presenterar sig. 
 

Martin har tidigare arbetet 13 år på Försäkringskassan. Dessförinnan har 
han arbetat inom försvarmakten.  
 
Äldrenämnden hälsar Martin Olsson välkommen. 
 
__________________ 
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§ 15 

  Bokslut 2012 
 

Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, m fl föredrar ärendet 
 
Verksamheten som omfattar äldreomsorg redovisar ett nettounderskott på 
10,9 Mkr i förhållande till den anvisade budgeten.  

 
Verksamheten som omfattar bostadsanpassningsbidrag redovisar ett 
nettounderskott på 2,4 Mkr i förhållande till den anvisade budgeten. 

 
Under 2012 har verksamheten inte genomförts inom den anvisade 
ekonomiska ramen. Av äldreförvaltningens förslag till budget- och 
verksamhetsuppföljning 2012 framgår att förvaltningen redovisar att ett av 
två mål som fastställts av kommunfullmäktige för äldreomsorg är uppnått.  

 
Det underskott som redovisas 2012 är av storlek sett till nämndens totala 
budget 1,6 procent. Underskottet beror i stora delar framförallt på att 
personalkostnader inom såväl hemtjänstverksamheten som särskilt 
boende. 

 
I budget- och verksamhetsuppföljningen redovisas de analyser som ligger 
till grund för de olika verksamhetsområdenas budgetavvikelser för 2012.  

 
På investeringsbudgeten återstår 0,2 Mkr som föreslås bli överförda till 
2013 års investeringsbudget. 

 
Kommunen erhöll prestationsersättningar utifrån sammanhållen vård och 
omsorg för sjuka äldre 2012. Prestationsersättningen är ett resultat av 
genomfört förbättrings- och utvecklingsarbete inom äldrenämndens 
verksamhet.  

 
Mot bakgrund av ovan föreslår äldrenämnden kommunfullmäktige att 
resultatreglering sker från erhållna prestationsersättningar med 
motsvarande redovisade underskott om 10,9 Mkr att täcka nämndens 
underskott för 2012. 

 
   Forts. 
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 § 15 (forts) 

  Bokslut 2012 
 Äldrenämnden föreslås för sin del besluta 
 

1. att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 
verksamhetsåret 2012 

 
 Därtill föreslås äldrenämnden besluta 
 

2. att hemställa hos kommunfullmäktige om att ej utnyttjade 
investeringsmedel för 2012 uppgående till 0,2 Mkr överförs till år 2013, 
samt 

 
 3. att med hänvisning till erhållna prestationsersättningar från 2012 

hemställa hos kommunfullmäktige om att underskottet om 10,9 Mkr skall 
täcka äldrenämndens underskott för äldreomsorgen 2012. 

 
 Äldrenämndens behandling 
 Kent Lewén (FP) och Eva-Lotta Altvall (S) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslut. 
 
 Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner 

förslagen antagna. 
 
 Äldrenämnden beslutar således 
  

1. att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 
verksamhetsåret 2012 

 
 Därtill beslutar äldrenämnden 
 

2. att hemställa hos kommunfullmäktige om att ej utnyttjade 
investeringsmedel för 2012 uppgående till 0,2 Mkr överförs till år 2013, 
samt 

 
 3. att med hänvisning till erhållna prestationsersättningar från 2012 

hemställa hos kommunfullmäktige om att underskottet om 10,9 Mkr skall 
täcka äldrenämndens underskott för äldreomsorgen 2012. 

 __________________ 
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Diariet   ÄN 2012.833.109 
 
 
 
 
 
 
  

  § 16 
  Svar till kommunrevisionen angående granskning av styrning och 

uppföljning av de koncernövergripande personalpolitiska 
verksamhetsmålen 

  
Äldrenämnden har beretts tillfälle att avge yttrande gällande granskning av 
styrning och uppföljning av de koncernövergripande personalpolitiska 
verksamhetsmålen. 
 
Nedan följer yttrande och redovisning över hur äldrenämnden arbetar med 
de kommunövergripande personalpolitiska målen. 

 
Säkerställa att fullmäktiges personalpolitiska verksamhetsmål stäms 
av och när det är relevant behandlas i nämndens mål-åtgärdplaner. 
Ledningsgruppen arbetar idag med tydliga styrkort där 
personalpolitiskamål finns med. Statistik för delar av arbetet redovisas 
fortlöpande och med kontinuitet till nämnden vid delår och bokslut. Genom 
verksamhetsplaner där föregående år behandlar utsikten för framtiden 
följs prioriteringar, uppdrag och mål upp.  
 
Utveckla verksamhets- och aktivitetsplaner så att det tydliggör de 
viktigaste strategierna/aktiviteterna för att nå de personalpolitiska 
verksamhetsmålen. 
Genom internbudget 2013 och verksamhetsplan 2014-2015  får 
verksamheterna veta vilka områden som är prioriterade. Här tas de 
koncernövergripande personalpolitiska målen med på förvaltningsnivå. 
Förvaltningsledningen arbetar sedan fram aktivitet och planer för hur 
arbetet med prioriterade frågor skall genomföras. Exempelvis arbetar 
förvaltningen med ett så kallat systematisktårs- hjul där ett flertal 
verksamhetsmål och tidplaner för aktiviteters genomföranden finns med. 
Gemsamma aktiviteter och strategier som kan brytas ner och 
konkretiseras i ett antal huvudaktiviteter, aktivitetsplaner, för året och 
budgetperioden är ett stort förbättringsområde som förvaltningen behöver 
arbeta vidare med. Förvaltningen kan bli bättre på att kommunicera 
negativa måluppfyllelser samt konsekvenser av detta.   
 
 
 
    (Forts)
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§ 16 (forts) 

  Svar till kommunrevisionen angående granskning av styrning och 
uppföljning av de koncernövergripande personalpolitiska 
verksamhetsmålen 
 
Utveckla strategier och eventuella alternativa insamlingsmetoder för 
att säkra en hög svarsfrekvens i medarbetarundersökningen. 
Äldreförvaltningen anger i verksamhetsplan för 2013 att målen för 2013 är 
att öka svarsfrekvensen till 70 %. För att nå detta antal svarande ska 
förvaltning erbjuda sina medarbetare att fylla i enkäten på 
arbetsplatsträffar och i pappersform då webbenkäten kan upplevas som 
en hindrande faktor för deltagandet. Förvaltningen skall även ta hjälp av 
sina it-ombud för att ge hjälp och stöd åt dem som vill ha hjälp med 
webbenkäten.  
  

  Cheferna i förvaltningen delegeras att ta ansvar för att uppnå uppsatta 
mål, 70 %, och att deras områden deltar i den omfattning som krävs för att 
nå förvaltningens effektmål.  Ledningsgruppen kommer att följa upp 
svarsfrekvensen och återkoppla till de chefer som behöver arbeta 
effektivare med måluppfyllelsen. Vid behov får ledningsgruppen svara för 
att de som behöver mer tid för uppdraget tilldelas det. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna och överlämna ovan svar till kommunrevisionen. 
 
Äldrenämndens behandling 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till Jan-Åke 
Nordins yrkande.  
 
 
 
    Forts. 
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§ 16 (forts) 

  Svar till kommunrevisionen angående granskning av styrning och 
uppföljning av de koncernövergripande personalpolitiska 
verksamhetsmålen 
 
Kent Lewén (FP) yrkar tillägg enligt följande: 
 
att äldrenämnden under 2013 informeras om hur arbetet med 
medarbetarenkäten genomförs och dess resultat. 
 
att äldreförvaltningen få i uppdrag att inför 2014 lägga fram ett realistiskt 
förslag om hur verksamheten ska uppnå en ytterligare högre 
svarsfrekvens. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till sina egna tilläggsyrkanden. 

 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner 
förslagen antagna. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkande under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
Ordföranden ställer Kent Lewéns (FP) yrkande under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
Äldrenämnden beslutar således 
 
1.att godkänna och överlämna ovan svar till kommunrevisionen. 
 
2.att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
3.att äldrenämnden under 2013 informeras om hur arbetet med 
medarbetarenkäten genomförs och dess resultat. 
 
4.att äldreförvaltningen få i uppdrag att inför 2014 lägga fram ett realistiskt 
förslag om hur verksamheten ska uppnå en ytterligare högre 
svarsfrekvens. 

   
 __________________  



  27 februari 2013 10

 
Diariet   ÄN  
  
 
 
 
 
 
 
 § 17 
 Internkontrollplan 2013 

 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns tillräcklig 
intern kontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för att den 
interna kontrollen inom respektive verksamhet följs. 

 
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 
enheten för utveckling och administration för löpande återapportering till 
Äldrenämnden.  

 
Slutlig rapportering av resultatet till äldrenämnden sker i samband med 
årsbokslutet 2013.  

 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att fastställa interkontrollplan 2013 enligt bilaga. 
 
 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
 

  Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 ___________________ 
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 § 18 
 Hemställan om att få ta del av prestationsersättning. 
 

Arbetsutskottet beslutade 2013-02-13: 
 
att uppdra åt äldreförvaltningen att skriva fram en framställan till 
kommunfullmäktige om att äldrenämnden får tillgodoräkna sig 
prestationsersättningen för 2012 med 12 miljoner kronor under 2013. 
Detta i syfte att främst stärka organisationen för att kunna öka kvaliteten 
så att prestationsersättning 2013 kan komma nämnden till del. 
 
Karlskrona kommun erhöll 2012 prestationsersättning för arbete med 
kvalitetsregister inom äldrenämndens verksamhet. 
 
På uppdrag av ordförande har förändringar har gjorts inom budget och 
verksamhetsplan 2013 plan 2014-2015 utifrån planerade 
prestationsersättningar.  
 
Kontaktsjuksköterskor, vilka skall ansvara för att registrering sker i de 
nationella registren, för att bibehålla och utveckla ett preventivt arbetssätt 
och förbättra vård i livets slut samt möjliggöra framtida 
prestationsersättningar. Fortsatt satsning för att befintliga Silviasystrar 
kan frigöras från ordinarie arbetsuppgifter för att stödja, utbilda och 
handleda övriga medarbetare inom äldreomsorgen. 
 
Förberedelser för ny inriktning på biståndsbedömning inför årsskiftet 
2013-2014, då Socialstyrelsens nya föreskrifter för bemanning på 
särskilda boenden träder ikraft. 
Satsningarna motsvarar 3 Mkr 
 
För att utvecklingsarbetet skall fortsätta behöver ytterligare satsningar 
göras för att nå uppsatta mål och få ta del av prestationsersättningar 2013. 
Överenskommelsen 2013 mellan staten och Sveriges kommuner och 
landsting handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest 
sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera 
samverkan mellan kommuner och landsting. Prestationsersättningen ska 
bidra till långsiktigt förbättringsarbete och till effektiv styrning mot 
förbättrad vård och omsorg om de mest sjuka äldre.  
     
    Forts. 
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 § 18 (forts) 
 Hemställan om att få ta del av prestationsersättning. 

 
Aktiviteterna som planeras har sin grund i den gemensamma beslutade 
handlingsplan för mest sjuka äldre i länet. Handlingsplan uppdateras 
under januari månad 2013 för att anpassas till nya mätvärden, bilaga 1. 
 
Förvaltningens bedömning är att de nya kriterierna är högt satta och 
kräver ett intensifierat förändrings- och förbättringsarbete. För att ta del av 
prestationsmedlen ska resultaten vara uppnådda redan under augusti 
2013. 
 
Finansiering för att nå nya mål och fortsatt utvecklingsarbete av 
arbetsmetoder, kvalitetsutveckling och samverkansformer under 2013 
redovisas i bilaga 2 och 3. 
Satsningarna motsvarar 5 Mkr 
 
Brukare med komplex psykiatrisk problematik. 
Inom äldrenämndens omvårdnadsboende finns idag ett flertal brukare med 
svår psykiatrisk problematik. För att i längden trygga och utveckla vården 
och omsorgen om dessa brukare krävs att kompetensen kring brukarna 
ökar. Bemanning skall också anpassas efter brukarnas individuella behov 
av vård och omsorg. 
 
Bilaga 4 
Satsningen motsvarar 4 Mkr 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden föreslå fullmäktige besluta  
 
att äldrenämnden får tillgodoräkna sig prestationsersättningen för 2012 
med 12 miljoner kronor under 2013. Detta i syfte att främst stärka 
organisationen för att kunna öka kvaliteten så att prestationsersättning 
2013 kan komma nämnden till del. 
 
 
 
 
 
    Forts. 
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 § 18 (forts) 
 Hemställan om att få ta del av prestationsersättning. 

 
Äldrenämndens behandling 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner 
förslaget antaget. 
 
Äldrenämnden beslutar således att föreslå fullmäktige 
 
att äldrenämnden får tillgodoräkna sig prestationsersättningen för 2012 
med 12 miljoner kronor under 2013. Detta i syfte att främst stärka 
organisationen för att kunna öka kvaliteten så att prestationsersättning 
2013 kan komma nämnden till del. 

  
 _________________  
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Diariet    ÄN  
 
   
 
 
 
 
 
  § 19 

Plan för tillskapandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder för 
äldre. 
 
ÄRENDET UTGÅR. 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN  
 
 
 
  
 
 
 
 § 20 
 Förslag till lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 
 

Gunvor Jyllhed, projektledare, föredrar ärendet. 
 
Äldrenämnden har ansökt och tilldelats medel för att införa 
värdighetsgarantier. Medel har tilldelats för 2011, 2012 och 2013. 
Värdighetsgarantier är ett löfte och en beskrivning över vad man kan 
förvänta sig av äldreomsorgen i Karlskrona kommun. 
 
Äldrenämnden beslutade den 29 augusti 2012 att ansöka om statsbidrag 
för att utforma lokala värdighetsgarantier 2012. 
 
Arbetet har bedrivits i projektform. Inom projektet har intervjuer, 
fokusgrupper och enkäterundersökningar genomförts. Resultaten från 
dessa har delvis legat till grund för de förslag till värdighetsgarantier som 
utarbetas. En annan utgångspunkt i arbetet har varit socialtjänstlagens 
nationella värdegrund samt Äldrenämndens värdegrund. 
 
Värdighetsgarantierna ska vara äldrenämndens verktyg för att garantera 
att verksamheten ska anpassas efter brukarens behov. 
 
Socialstyrelsen anger att kommunens lokala värdighetsgarantier skall utgå 
från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. Den nationella 
värdegrunden anger socialtjänstens omsorg om äldre skall inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vidare 
påpekar Socialstyrelsen vikten av att kommunerna använder begreppet 
värdighetsgarantier så att begreppsanvändningen blir enhetlig i hela 
landet. 
 
Kommunernas värdighetsgarantier ska garantera äldre personer med 
individuellt beslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) någon form av 
mervärde. Värdighetsgarantierna skall säkerställa vikten av att utförandet 
av insatserna anpassas efter den enskildes vilja, vanor och preferenser. 
Värdighetsgarantierna skall vara äldrenämndens verktyg för att garantera 
att verksamheten skall anpassas efter brukarens behov. 
 
 
  Forts. 
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 § 20 (forts) 
 Förslag till lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 

 
I äldrenämndens verksamhetsplan 2013 anges även att jämställdhets- och 
mångfaldsperspektivet skall beaktas i det fortsatta arbetet med 
värdighetsgarantier. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2007 att samtliga förvaltningar 
ska ta fram ett medborgarkontrakt för olika ansvarsområden. Syftet var att 
tydliggöra vilka krav medborgaren kan ställa på den kommunala servicen. 
Äldrenämnden beslutade den 24 september 2008 om kvalitetsdeklaration 
för äldrenämndens verksamhet som kommunfullmäktige antog den 23 
oktober 2008. 
 
Då värdighetsgarantier kan likställas med kvalitetsdeklarationer föreslår 
äldreförvaltningen att kvalitetsdeklarationen ersätts att föreslagna 
värdighetsgarantier för äldrenämndens verksamhetsområde. 
 
Värdighetsgarantier föreslås börja gälla från 1 oktober 2013 eftersom 
samtlig personal innan dess ska ha fått kunskap om 
värdighetsgarantiernas innehåll om vilka förväntningar som riktas till 
verksamheten för att den enskilde ska uppleva att garantin uppfylls. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
1.att godkänna föreslagna värdighetsgarantier som börjar gälla från 1 
oktober 2013, samt  
 
2.att informera kommunfullmäktige om att äldrenämnden avser att 
använda begreppet värdighetsgaranti istället för kvalitetsdeklaration. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2013-02-13 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2013-02-27. 
 
 
 
 
   Forts. 
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 § 20 (forts) 
 Förslag till lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 

 
Äldrenämndens behandling 
 
Alf Öien (S) yrkar att brukare ska erbjudas kontaktpersonal skyndsamt, 
dock senast inom sju dagar. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar att brukare ska erbjudas kontaktpersonal 
skyndsamt, dock senast inom 14 dagar. 
 
Ordföranden ställer Alf Öiens (S) yrkande mot Kent Lewéns (FP) yrkande 
och finner Kent Lewéns (FP) yrkande. 
 
Ordföranden finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med Kent Lewéns 
(FP) yrkande.  
 
Votering begärs.  
Äldrenämnden godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för Kent Lewéns (FP) yrkande 
Nej-röst för Alf Öiens (S) yrkande 
 
Resultat 
Med 9 ja-röster för Kent Lewéns (FP) yrkande och 6 nej-röster för Alf 
Öiens (S) yrkande beslutar äldrenämnden bifalla Kent Lewéns (FP) 
yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
   Forts. 
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 § 20 (forts) 
 Förslag till lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 

 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Kent Lewén (FP) X   
Kerstin Johansson (S)  X  
Eva-Lotta Altvall (S)  X  
Alf Öien (S)  X  
Angela Sandström (S)  X  
Jonas Nilsson (S)  X  
Ann-Marie Branje (M) X   
Sigrid Johansson (M) X   
Marianne Nordin (M) X   
Alf Stålborg (SD) X   
Kenneth Mattsson (FP) X   
Veste Brynestam (C) X   
Günter Dessin (V)  X  
Elin Håkansson (KD) X   
Jan-Åke Nordin (M) X   
Summa 9 6  
 
Jan-Åke Nordin (M) ger förvaltningschefen i uppdrag att tillse att en 
utvärdering av värdighetsgarantierna genomförs. 
 
Äldrenämnden beslutar således 
1.att godkänna föreslagna värdighetsgarantier som börjar gälla från 1 
oktober 2013, med förändringen  
 
2.att brukare ska erbjudas kontaktpersonal skyndsamt, dock senast inom 
14 dagar, samt 
 
3.att informera kommunfullmäktige om att äldrenämnden avser att 
använda begreppet värdighetsgaranti istället för kvalitetsdeklaration. 
____________________ 
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Diariet    ÄN  
 
 
 
 
   
 
 
  § 21 
  Omvårdnadslyftet 
 

Eva Herbertson, tf förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
Äldrenämnden har fått prestationsersättning för medarbetare som deltar i 
omvårdnadslyftet. 
 
Det finns även under 2013 möjlighet att ansöka om prestationsersättning 
för omvårdnadslyftet. Arbetsutskottet får information om förutsättningar 
och krav för omvårdnadslyftet 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2013-02-13 att föreslå äldrenämnden 
besluta 

 
 att äldrenämnden tillstyrker ansökan om omvårdnadslyftet 2013. 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

 __________________  
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Diariet    ÄN  
 
   
 
 
 
 
 
  § 22 

Rapport övertagande hemsjukvård  
 

Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och Martin 
Olsson, tf förvaltningschefinformerar i ärendet. 
 
Eva Herbertson, tf förvaltningschef, har tillsammans med Ann-Britt 
Mårtensson, MAS, träffat verksamhetschefer för vårdcentralerna i 
Karlskrona. En arbetsgrupp, bestående av representanter för 
vårdcentralerna samt representanter från kommunen, ska inrättas. 
Arbetsgruppen ska främst arbeta med informationsöverföring och 
kontaktrutiner. 
 
Martin Olsson, tillträdande förvaltningschef, informerar om sina tankar om 
hemsjukvården och den fortsatta utvecklingen. Arbetsgrupper kommer att 
bildas inom olika områden. 

 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att informationen tas till dagens protokoll. 

 
 __________________  
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Diariet    ÄN  
 
 
 
 
 
 
 
 § 23 

Redovisning av genomförda åtgärder utifrån avtalsuppföljning Eget 
val 2012 
 
Ann-Helene Erwing, verksamhetschef, Maria Appelskog, biträdande 
verksamhetschef, och Johan Blomqvist, utredare, informerar i ärendet. 
 
Äldrenämnden beslutade 2013-01-30 
 

 att det strategiska området hemtjänst ska planera och redovisa ytterligare 
åtgärder gällande förbättringsområdena tystnadsplikt, tjänstelegitimation 
samt information under äldrenämndens sammanträde 2013-02-27 

 
 Det strategiska området hemtjänst redovisar vilka åtgärder som vidtagits 

till följd av avtalsuppföljning Eget val inom områdena tystnadsplikt, 
tjänstelegitimation, genomförandeplaner samt information. 

 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att informationen tas till dagens protokoll 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  27 februari 2013 22

 
 
  

 
 
 
 
 
§ 24 
Information 
 
Lägesrapport beläggning korttidsplatser 
 
Carina Thörnquist, tf utvecklingschef, avger en lägesrapport vad gäller 
utskrivningsklara från sjukhuset, beläggning på korttidsplatser, extra 
korttidsplatser och ej verkställda beslut. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
----------------------------------------- 
 
Information om korttidsvården vid Rosengården 
 
Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare, informerar om uppföljning 
som genomförts vid korttidsboendet Rosengården. 
 
En uppföljning ur brukarsperspektivet har genomförts vid Rosengårdens 
korttidsboende. Uppföljningen har bland annat gjorts genom samtal med 
brukare, observationer gällande rapportering och dokumentation samt 
genom samtal med personal och verksamhetschefer. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
----------------------------------------- 
 
 
 
  Forts. 
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§ 24 (forts) 
Information 
 
Information om Hammarbygården 
 
Eva Herbertson, tf förvaltningschef, informerar om reportage som gjorts på 
det särskilda boendet Hammarbygården. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
----------------------------------------- 
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§ 25 
Delegeringsbeslut 

  
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret januari 2012. (Pärmen) 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2013-02-13. (Pärmen). 
c) Dom från förvaltningsrätten i mål nr 3198-12, 2013-01-18 

 
 

 ____________________ 
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§ 26 

 Meddelanden. 
  

 Kommunfullmäktige 
 § 14 Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskrona 
 
 Kommunstyrelsen 

§ 25 Priser vid försäljning av måltider inom Kostenhetens 
verksamhetsområde från och med 1 mars 2013  

 
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 
 § 11 Uppföljning och prognoser äldrenämnden 
 
 Socialstyrelsen 

Nya regler om bemanning träder i kraft som planerat den 1 januari 2014, 
2013-01-22 

 
 Övrigt 

 Förtroendenämndens verksamhetsberättelse 2012, 2013-02-11 
 
 ___________________ 
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§ 27 
Frågor 
 
Telefonnummer 
Eva Herbetson, tf förvaltningschef, informerar om förflyttningar av 
telefonnummer. 
 
Till följd av att Martin Olsson tillträder positionen som förvaltningschef 
kommer Eva Herbertson och Carina Thörnquist att återgå till sina ordinarie 
tjänster, utvecklingschef respektive verksamhetschef för det strategiska 
området dagliga aktiviteter. 
 
Följande telefonnummer gäller från och med 2013-02-28: 
 
Martin Olsson: 0455-30 44 01 
Eva Herbertson: 0455-30 44 12 
Carina Thörnquist: 0455-30 47 00 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
----------------------------------------- 
 
Digitala handlingar och tillgång till intranät 
Jan-Åke Nordin (M) ställer en fråga angående digitala handlingar i 
äldrenämnden samt tillgång till Karlskrona kommuns intranät. 
 
Stina Bergström, nämndsekreterare, besvarar frågan. 

 ____________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 27 mars 
2013.  
 
 
§ 28 Avtackning 
 
§ 29 Information om kompetensutveckling inom vård och omsorg (KIVO) 
 
§ 30 Patientsäkerhetsberättelse 2012 
 
§ 31 Plan för tillskapandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder för äldre 

 
§ 32 Redovisning ej verkställda beslut 
 
§ 33 Uppföljning internkontroll 2012 

 
 § 34 Firmatecknare för äldreförvaltningen 

 
§ 35 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 
 

 § 36 Verksamhets- och budgetuppföljning per februari 2013 
 

§ 37 Avvikelser, fel och brist samt fallrapporter 2012  
 
 § 38 Rapport övertagande hemsjukvård 
 

 § 39  Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån avtalsuppföljning Eget val 2012 
 
 § 40 Delegeringsbeslut 

 
§ 41 Meddelanden 
 

 § 42 Frågor 
 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 27 februari kl 14.30-16.45.  
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S)  
  Angela Sandström (S) fr o m § 37 kl 15.45 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP)  
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
   
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Mikael Wickström (S) t o m § 36 kl 15.45 
  Bengt Lindström (M) 
   
Övriga närvarande ersättare Gunnar Sandwall (M)  
  Jenny Althini (M)  
  Nils Johansson (SD) 
  Agneta Möller (FP)  
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
   
 Tjänstemän förvaltningschef Martin Olsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund 
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing 
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog 

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Susanne Nordin 

   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson 
   ansvarig controller Christian Bjerström 
   kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm 
   praktikant Sören Hald 
   Inga-Lill Håkansson 
   Tina Linderman, KIVO 
   Helen Havby, KIVO 
   Gunvor Jyllhed, KIVO 
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Sekreterare   Stina Bergström 
 
Utses att justera Kent Lewén 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 28-42 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Kent Lewén 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     april 2013,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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 § 28 
 Avtackning 
 

Inga-Lill Håkansson som bland annat har arbetat med verksamhetssystem 
och avgiftssystem på äldreförvaltningen har gått i pension. 
 

 Äldrenämnden framför sitt tack och överlämnar en bukett blommor. 
 

__________________ 
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§ 29 

  Information om kompetensutveckling inom vård och omsorg (KIVO) 
 

Tina Linderman, Gunvor Jyllhed, Helen Havby informerar om kompetens 
inom vård och omsorg (KIVO).  
 
KIVO är ett samarbetsprojekt mellan Karlskrona kommun, Landstinget 
Blekinge och Hälsohuset för alla. Projektet bedrivs med hjälp av medel 
från Europeiska socialfonden. Det finns inom projektet flera 
kompetensutvecklingsområden, exempelvis psykiatri, palliativ vård samt 
etik och bemötande. Kompetensutveckling sker bland annat i form av 
föreläsningar, digitala utbildningar och längre utbildningar. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
__________________ 
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Diariet    ÄN 2011.212.730 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 30 
Patientsäkerhetsberättelse 2012 
 
Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska fram gå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilket 
resultat som har uppnåtts. 
 
Ytterligare förtydligande om innehållet finns i Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta 
del av den. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad Patientsäkerhetsberättelsen för år 2012 enligt 
äldreförvaltningens förslag 

 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

 
 __________________ 
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Diariet   ÄN 2012.695.736 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
  

  § 31  
  Plan för tillskapandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder för 

äldre. 
  

Planens syfte är att ge underlag för tillskapandet av seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för äldre i Karlskrona. 
 
Äldrenämnden har uppmärksammat behovet av bra och tillgängliga 
bostäder för äldre personer redan i Framtidsprogrammet för äldre från 
2008.  Med denna som bakgrund har äldreförvaltningen gjort en förstudie 
under 2011 – 2012 kring det goda boendet, inom ett nationellt 
utvecklingsarbete Bo bra på äldre dar. 
 
Parallellt med äldrenämndens och äldreförvaltningens arbete har 
kommunfullmäktige gett äldrenämnden i uppdrag att ta fram en ”plan för 
tillskapandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder för äldre”.  
 
Plan för tillskapandet av seniorboende och trygghetsboende för äldre samt 
ett förslag till riktlinjer för trygghetsboende i Karlskrona finns bifogade.   
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen 
besluta 

att utse en politiskt sammansatt styrgrupp som representerar berörda 
nämnder för att leda arbetet med att utveckla boendeformer för seniorer. 
 
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från berörda 
förvaltningar, Kommunala pensionärsrådet, Karlskrona 
Seniorhusförening, Karlskronahem och fastighetsägarorganisationer att 
genomföra behovsanalyser och skapa underlag för planering av senior- 
och trygghetsboende. 
 
att uppdra till ovannämnd arbetsgrupp att ta fram underlag för planering 
av senior/trygghetslägenheter i kommunen, samt 
 
 
   Forts. 
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  § 31 (forts) 
  Plan för tillskapandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder för 

äldre. 
 
att uppdra till ovannämnd arbetsgrupp att ta fram förslag som underlättar 
för fastighetsägarna att genomföra åtgärder som förbättrar 
tillgängligheten i befintliga bostäder och boendemiljöer. 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår till äldrenämnden för egen del besluta 

att godkänna riktlinjer för trygghetsboende i Karlskrona enligt bilaga. 
 
att subventioner enligt riktlinjer för trygghetsboenden ska bearbetas in i 
äldrenämndens internbudget från och med 2014. 
 
att uppdra till äldreförvaltningen att tillföra det strategiska området 
Särskilda boenden resurser som motsvarar de ändringar i 
boendesamordnarens roll som tillkommer enligt riktlinjerna för 
trygghetsboende, samt 
 
att enligt uppdraget från 2012-06-19, § 100 lämna denna utredning till 
kommunfullmäktige. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

 __________________  
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Diariet   ÄN 2012.982.730 
Kommunfullmäktige  
Kommunens revisorer 
Socialstyrelsen 
 
 
 
 

  § 32 
  Redovisning ej verkställda beslut 

 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställt inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Socialstyrelsen (individbaserade rapporter).  

 
Äldrenämnden rapporterar, per den 311212, att det fanns 17 beslut som 
inte verkställts inom tre månader. 

 
 Skälen till att beslut inte verkställts: 
 
 Tackat nej till anvisning, brukare önskar invänta boende  
 placering enligt önskemål.  11 
 Tackat nej och återtagit ansökan.  0 
 Blivit verkställt, dock inte inom 3 månader.  2 
 Av de som tackat nej och önskar specifikt boende  
 Sökt servicehus ej haft ledig lägenhet att erbjuda. 3 
 Erbjudit lägenhet som ej blivit inflyttningsklar på flera månader 1 
  
 Äldrenämnden föreslås besluta 
 

att äldrenämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, 
socialstyrelsen samt kommunens revisorer. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2013-03-13 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2013-03-27. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
                 

 ___________________ 
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Diariet   ÄN 2013.211.042 
 
 
 
 
 
 

  § 33 
  Uppföljning internkontroll 2012 

 
I enlighet med Äldrenämndens beslut 2011-03-23 § 32 om 
internkontrollplan ska en löpande rapportering lämnas under året. Slutlig 
rapportering sker i samband med årsbokslut. Sammanställningen 
presenteras genom två tabeller, dels en tabell över utförda kontroller i 
enlighet med internkontrollplanen, dels en sammanställning över åtgärder 
som skall utföras/vidtagas med anledning av utfallet av genomförda 
kontroller/granskningar. 
 
Äldreförvaltningen förslår Äldrenämnden besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2013-03-13 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2013-03-27. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

  
 _________________  
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Diariet    ÄN 2013.220.002 
 
   
 
 
 
 
 
    § 34 
    Firmatecknare för äldreförvaltningen 
 

Äldreförvaltningens lista över teckningsberättigande ändras då 
personalförändringar skett inom förvaltningen.  
 
Nedanstående förteckning avser personer som föreslås ha teckningsrätt 
för äldreförvaltningens bank och postgirokonton. 
 
Martin Olsson tillsvidare 
Eva Herbertson tillsvidare 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår att Äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt 
för äldreförvaltningens bank och postgirokonton. 

 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN 2012.212.730 
 
 
 
  
 
 
 

  § 35 
  Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 

 
Enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (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 att ledningsansvaret skall vara 
tydligt såväl ur ett patient- som ett tillsynsperspektiv. Det skall därför inom 
all hälso- och sjukvård finnas en namngiven verksamhetschef som svarar 
för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. 
 
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och det är vårdgivaren som 
ansvarar för att det utses en verksamhetschef för all den hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som bedrivs av denne. Verksamhetschefen ansvar 
fråntar naturligtvis inte andra befattningshavare deras yrkesansvar. 
 
I äldreförvaltningen har förvaltningschefen haft detta uppdrag, vilken är 
naturligt då förvaltningschefen har ansvaret för förvaltningens ledning och 
organisation.  
 
Under rekryteringen av ny förvaltningschef har tf. förvaltningschef Eva 
Herbertson varit verksamhetschef inom hälso- och sjukvården.  
Förvaltningen föreslår nu att förvaltningschef Martin Olsson utses till 
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för äldrenämndens 
verksamhet.    
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att utse förvaltningschef Martin Olsson till verksamhetschef för den hälso- 
och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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Diariet    ÄN 2013.066.042 
 
 
 
 
   
 
 
  § 36 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per februari 2013 

 
Christian Bjerström, ansvarig controller, informerar i ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Prognos för 2013 är 24,2 mnkr. 
 

Arbetsutskottet beslutade den 13 mars 2013 § 35:  
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att till nämndens sammanträde den 24 
april presentera förslag till åtgärder för att få budget 2013 i balans. 
 
Äldrenämndens behandling 
 
Peter Johansson (S) yrkar tillägg till arbetsutskottets beslut enligt följande: 
 
1.att förvaltningschefen får i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde 
den 24 april även presentera alternativa förslag för att få budget i balans, 
samt  
 
2.att förslagen ska innehålla konsekvensbeskrivningar. 
 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkanden under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
 
  Forts. 
 
 
 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 20 308 21 515 -1 207
Verksamhetens Kostnader  -144 459  -139 366  -5 093
Nettokostnad  -124 151  -117 307 -6 300
       

Bostadsanpassningsbidrag -953 -1 587 630
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  § 36 (forts) 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per februari 2013 

 
 Äldrenämnden beslutar således 
 

1.att förvaltningschefen får i uppdrag att till nämndens sammanträde den 
24 april presentera förslag till åtgärder med alternativa förslag för att få 
budget 2013 i balans, 
 
2.att förslagen ska innehålla konsekvensbeskrivningar, samt  
 
3.att informationen tas till dagens protokoll 

 __________________  
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Diariet    ÄN 2010.370.770 
 
   
 
 
 
 
 
  § 37 
  Avvikelser, fel och brist samt fallrapporter 2012  
 

Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för ”Lokal 
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg”. Socialt ansvarig 
samordnare deltar i analysen av fel och brist. Fall, avvikelser, fel och brist 
rapporteras i huvudsak digitalt via verksamhetssystemet. 
 
Rapporten omfattar inkomna rapporter för år 2012. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

 __________________  
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Diariet    ÄN  
 
 
 
 
 
 
 
 § 38 
 Rapport övertagande hemsjukvård 

 
Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar i ärendet. 
 
För närvarande sker fortsatt utvecklingsarbete med digital 
informationsöverföring mellan Landstinget Blekinge och kommunen. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
____________________ 
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§ 39 
Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån avtalsuppföljning Eget val 
2012 
 

 Ann-Helen Erwing, verksamhetschef hemtjänst, föredrar ärendet. 
 
Äldrenämnden beslutade 2013-01-30 
 

 att det strategiska området hemtjänst ska planera och redovisa ytterligare 
åtgärder gällande resterande förbättringsområden enligt ovan till 
äldrenämndens sammanträde 2013-03-27 

 
 Kvarstående område att återrapportera är rutin för nyckelhantering.  
 
 Äldrenämnden får information om reviderade rutiner nyckelhantering. 
 

Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
____________________ 
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 § 40 
 Delegeringsbeslut  

  
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret februari 2012. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2013-03-13. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2013-01-03 
- Beslutsdatum 2013-01-24 
- Beslutsdatum 2013-02-08 
- Beslutsdatum 2013-02-25 
- Beslutsdatum 2013-03-07 

 
  

 
 ___________________ 
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§ 42 
Meddelanden 

  

 Övrigt 
 Protokoll från Förtroendenämnden 2013-01-31 
 
 
 ____________________ 
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§ 43 
Information/Frågor 
 
Jan-Åke Nordin (M) ställer principfråga om äldre med utländsk bakgrund 
enligt bilaga. 
 
Äldreförvaltningen får i uppdrag att återkomma med svar i frågan till 
nästkommande sammanträde med äldrenämnden den 24 april 2013. 
 
____________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 24 april 
2013.  
 
 
§ 43 Information/presentation av senaste utförarna inom valfrihetssystemet i 

hemtjänst, Prima Hemtjänst AB samt 3 glada hjärtan AB 
 
§ 44 Verksamhets- och budgetuppföljning per mars 2013 
 
§ 45 Redovisning förslag till åtgärder för att få budget 2013 i balans 
 
§ 46 Ansökan om stimulansbidrag för 2013 för att vidareutveckla valfrihetssystem 

enligt LOV 
 

§ 47 Förslag till ombyggnad av omvårdnadsboendet Hammarbygården 
 
§ 48 Ansökan till Vinnova om utveckling av välfärdstjänster 

 
 § 49 Rapport övertagande hemsjukvård 

 
§ 50 Information om e-lönebesked  
 

 § 51 Information om kvalitetsmätning gällande kost 
 

 § 52 Delegeringsbeslut 
 

§ 53 Meddelanden 
 

 § 54 Frågor 
 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 24 april kl 14.00-16.15.  
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S)  
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP)  
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
   
Tjänstgörande ersättare  
      
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) tom § 52 
  Mikael Wickström (S) 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M)  
  Jenny Althini (M)  
  Nils Johansson (SD) 
  Agneta Möller (FP)  
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
   
 Tjänstemän förvaltningschef Martin Olsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund 
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing 
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog 

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Susanne Nordin 

   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson 
   ansvarig controller Christian Bjerström 
   kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm 
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Tjänstemän (forts) 
   Linda Jakobsson, 3 glada hjärtan AB 
   Karolina Engman, 3 glada hjärtan AB 
   Mats Cederholm, Prima Hemtjänst AB 
   Henrik Cederholm, Prima Hemtjänst AB 
   Eva Wrobel, serviceförvaltningen 
   Gull-Britt Nilsson, serviceförvaltningen 
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Sekreterare   Stina Bergström 
 
Utses att justera Peter Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 43-54 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Peter Johansson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     maj 2013,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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 § 43 

Information/presentation av senaste utförarna inom 
valfrihetssystemet i hemtjänst, Prima Hemtjänst AB samt 3 glada 
hjärtan AB 

 
Linda Jakobsson och Karolina Engman från 3 glada hjärtan AB som är nya 
utförare inom valfrihetssystemet i hemtjänst presenterar verksamheten. 3 
glada hjärtan AB presenterar filosofin bakom företaget. Bland annat har 
företaget valt att tillämpa ett teamtänk i sin verksamhet. 

  
Mats Cederholm och Henrik Cederholm från Prima hemtjänst AB som är 
nya utförare inom valfrihetssystemet presenterar verksamheten. Prima 
hemtjänst AB presenterar filosofin bakom företaget. Bland annat fokuserar 
företaget på att ha ett modernare sätt att se på hemtjänst, kunden ska 
kunna ha det som förut och det är viktigt att ta sig tid. 

  
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att informationen tas till dagens protokoll. 
  

__________________ 
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Diariet    ÄN 2013.066.042 

 
 
 
 
 
 
 
§ 44 

  Verksamhets- och budgetuppföljning per 31 mars 2013 
 

Christian Bjerström, ansvarig controller, informerar i ärendet. 
 
Utfall per 31 mars 2013: 
 
Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 30 259 32 272 -2 012
Verksamhetens Kostnader  -215 479  -208 962  -6 517
Nettokostnad  -185 030  -176 691 -8 529
       

Bostadsanpassningsbidrag -2 616 -2 384 -232
 
Prognos för år 2013 är -24,2 miljoner. 
 

 Äldrenämndens behandling  
 
 Jan-Åke Nordin (M) yrkar 
 

1.att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per 31 mars 2013 
 
2.att beslut om kostnadsminskningar tas på äldrenämndens sammanträde 
22 maj. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkande under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
Äldrenämnden beslutar således 
 
1.att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per 31 mars 2013 
 
2.att beslut om kostnadsminskningar tas på äldrenämndens sammanträde 
22 maj. 
__________________ 
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Diariet    ÄN  
 
 
 
 
 
 
§ 45 
Redovisning av förslag till åtgärder för att få budget 2013 i balans 
 
Äldrenämnden beslutade den 27 mars 2013, § 36: 
 
1.att förvaltningschefen får i uppdrag att till nämndens sammanträde den 
24 april presentera förslag till åtgärder med alternativa förslag för att få 
budget 2013 i balans, 
 
2.att förslagen ska innehålla konsekvensbeskrivningar, samt  
 
3.att informationen tas till dagens protokoll 
 
Äldrenämndens presidium har mottagit förslag med 
konsekvensbeskrivningar från förvaltningschef Martin Olsson. 
 
Äldrenämndens ordförande har muntligen informerat kommunstyrelsens 
ordförande om förvaltningens ekonomiska läge. 
 
Äldrenämndens behandling 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta beredningen av förslag till 
åtgärder för att minska kostnaderna i verksamheten 
 
att påtala för kommunstyrelsen behovet av att erhålla de 
stimulansmedel/prestationsersättning om 12 mnkr som tillförts kommunen. 
 
att påtala för kommunstyrelsen att hyran för de avvecklade bostäderna vid 
Kungshöjden om 2,4 mnkr inte belastar äldrenämndens ekonomi 2013, 
samt 
 
att tillskriva kommunstyrelsen med anledning av budgetuppföljningen per 
31 mars, där det bedöms att äldrenämnden inte kommer att kunna 
genomföra våra uppdrag inom given ekonomisk ram. 
 
 
    Forts. 
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§ 45 (forts.) 
Redovisning av förslag till åtgärder för att få budget 2013 i balans 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Jan-Åke Nordins (M) yrkanden. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkanden under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
Äldrenämnden beslutar således 

 
1.att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta beredningen av förslag till 
åtgärder för att minska kostnaderna i verksamheten 
 
2.att påtala för kommunstyrelsen behovet av att erhålla de 
stimulansmedel/prestationsersättning om 12 mnkr som tillförts kommunen. 
 
3.att påtala för kommunstyrelsen att hyran för de avvecklade bostäderna 
vid Kungshöjden om 2,4 mnkr inte belastar äldrenämndens ekonomi 2013, 
samt 
 
4.att tillskriva kommunstyrelsen med anledning av budgetuppföljningen 
per 31 mars, där det bedöms att äldrenämnden inte kommer att kunna 
genomföra våra uppdrag inom given ekonomisk ram. 

 
 __________________ 
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Diariet   ÄN 2013.280.730 
 
 
 
 

   
 
  § 46 

  Ansökan om stimulansbidrag för 2013 för att vidareutveckla 
valfrihetssystem enligt LOV 
 
Socialstyrelsen har i uppdrag att för år 2013 fördela 15 350 000 kr till 
kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av 
valfrihetssystem eller vidareutveckla redan införda valfrihetssystem, i 
enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Målet är att stimulera 
utvecklingen av valfrihetssystem inom kommunernas insatser enligt 
socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning. 
 
Socialstyrelsen avser att prioritera ansökningar från kommuner som inte 
tidigare ansökt samt att fokusera på kvalitetsaspekter, oavsett sökande 
kommun tidigare fått stimulansbidrag. 
 
Inom äldrenämndens ansvarsområde finns sedan 2008-11-01 
valfrihetssystem inom hemtjänst i ordinärt boende. Sedan våren 2009 
tillämpas den då nya lagstiftningen.  I Internbudget 2013 Verksamhetsplan 
2014-2015” ges äldreförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av 
förutsättningar och principer för valfrihetssystemet inom hemtjänsten.  
 
I förslag till ansökan föreslås att 400 tkr sökes i stimulansbidrag. De 
åtgärder som medel ansöks för är med huvudinriktning att förbättra den 
enskildes situation och information i samband med val och byte av 
utförare, utveckla systemet för uppföljning och utvärdering av utförarnas 
verksamhet, utveckla ersättningssystemet med inriktning att stärka 
konkurrensneutralitet och inriktning mot brukarkvalitet.  
 
Till ansökan skall bifogas ett protokoll som visar att ansvarig politisk 
nämnd eller annan i enlighet med delegationsordning har godkänt 
ansökan. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att i enlighet med bifogat förslag, till Socialstyrelsen ansöka om 400 tkr i 
stimulansbidrag år 2013 för att vidareutveckla befintligt valfrihetssystem 
inom hemtjänsten.   
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag       

 ___________________ 
 
 

 



  24 april 2013 10

Diariet   ÄN  
 
 
 
 
 
 
 

  § 47 
  Förslag till ombyggnad av omvårdnadsboendet Hammarbygården 
 

Inom omvårdnadsboendet Hammarbygården finns delar som inte uppfyller 
krav på bra boendemiljö och arbetsmiljö. I en tillsyn gjord av 
arbetsmiljöverket under 2012 framkom att arbetsmiljön inte var 
tillfredställande för brukare med omfattande omvårdnadsbehov. 
Karlskrona Hem AB har också ett behov av att göra ett planerat 
underhållsarbete inom boendet. 
 
Äldrenämnden har i sin verksamhetsplan för 2013 gett förvaltningen i 
uppdrag att utarbeta förslag till ombyggnation av Hammarbygården i 
samverkan med tekniska förvaltningen och Karlskronahem AB. 
 
Tekniska förvaltningen har i samverkan med Karlskronahem AB tagit fram 
skissförslag och redovisat alternativa sätt att utveckla Hammarbygården 
vid Äldrenämndens arbetsutskott 2013-04-08. 
 
Redovisningen bygger på kostnadsjämförelse för en nybyggnation och en 
ombyggnation av Hammarbygården. Förslag på tidplan för en 
ombyggnation och en kalkylerad hyra redovisas för Äldrenämnden. 
 
Av framtaget underlag kan konstateras att en ombyggnation av 
Hammarbygården är fullt möjlig, och det bedöms också vara det mest 
ekonomisk fördelaktiga förslaget. 
 
Vid en ombyggnation kommer Hammarbygårdens omvårdnadsboende i 
stora delar kunna byggas om till ett omvårdnadsboende utifrån 
äldrenämndens program för boende-, livs och vårdmiljö. 
   
Idag finns 51 lägenheter på Hammarbygården, ombyggnationen innebär 
bland annat att ytorna på lägenheterna utökas vilket medför att 
omvårdnadsbehoven kan utföras från varje brukares individuella behov 
samtidigt som arbetsmiljön för personalen förbättras. Detta innebär dock 
att antalet lägenheter kommer att minska med 8 stycken, varav 3 stycken 
idag är parlägenheter (=11platser).  
 
  Forts. 
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  § 47 (forts.) 
  Förslag till ombyggnad av omvårdnadsboendet Hammarbygården 

 
Ombyggnaden planeras att ske i etapper om en enhet i taget vilket 
motsvarar (9 lägenheter, varav 1 dubbellägenhet = 10 platser) 10 
lägenheter vilket då måste vara en tomställd enhet. 
 
För att en ombyggnation skall kunna påbörjas under första kvartalet 2014 
krävs att en enhet om 10 lägenheter kan tomställas vilket kräver ett 
inflyttningsstopp till Hammarbygården from 2013-05-01.  
 
Hyresavtalet på Hammarbygården löper till 2014-12-31 och uppsägning 
skall ske 12 månader innan. Annars förlängs avtalet med 3 år i taget. 
 
Representanter från äldreförvaltningen kommer att tillsammans med 
tekniska förvaltningen och Karlskrona Hem AB bilda en projektgrupp som 
tar fram ett detaljerat förslag med ritningar som skall ligga till grund för 
ombyggnationen. 
 
Projektet skall i alla delar där det är möjligt utgå från Äldrenämndens 
program för boende-,livs och vårdmiljö. Eventuella avsteg från 
ramprogrammet redovisas efter slutförd projektering till äldrenämnden.  
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
1.att godkänna ovan förslagen inriktning för fortsatt projektering 
 
2.att hemställa att tekniska nämnden och Karlskrona Hem AB medverkar i 
fortsatt planering och projektering 
 
3.att äldreförvaltningen återkommer till äldrenämnden med slutligt förslag 
efter genomförd  projektering 
 
4.att information ges fortlöpande till boende, anhöriga och personal 
 
5.att inflyttningstopp sker from 2013-05-01inflyttningsstoppet varar tills 10 
lägenheter är tomställda 
 
6.att uppdra till tekniska förvaltningen att nuvarande hyresavtal tecknas för 
ett år i taget tills att nytt hyresavtal är tecknats 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 

 _________________  
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Diariet    ÄN 2013.288.005 
 
   
 
 
 
 
 
    § 48 
    Ansökan till Vinnova om utveckling av välfärdstjänster 

 
Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har i uppdrag att bevilja 
finansiering till innovationsfrämjande utvecklingsarbeten. En pågående 
utlysning handlar om utveckling av välfärdsteknologi inom hälso- och 
sjukvården och äldreomsorgen. Ett sådant utvecklingsprojekt kan pågå 
maximalt i tre år, uppdelat i två etapper. Ansökan kan göras av offentliga 
eller privata vård- och omsorgsgivare och ska lämnas in senast den 23 
april.  
 

 Ansökan till Vinnova 
Utifrån utlysningen har äldreförvaltningen tagit fram en projektbeskrivning 
för Centrum för Seniorteknik i Karlskrona innehållande två testmiljöer 
varav den ena fungerar även som visningsmiljö. Projektet föreslås ha 
följande syften: 
 

1. Testa och utvärdera befintlig välfärdsteknologi. 
2. Hjälpa företag att utveckla nya produkter utifrån omsorgs- och 

vårdpersonalens evidensbaserade kunskaper. 
3. Tillsammans med berörda brukare och berörd personal utveckla 

arbetssätt och metoder som använder välfärdsteknologins 
möjligheter för att utveckla äldreomsorgen. 

4. Utveckla kompetenser kring välfärdsteknologi hos 
produktutvecklare, forskare, olika professioner och blivande 
anställda inom äldreomsorgen, brukare och andra seniorer samt 
deras närstående, äldreomsorgens planerare och beslutsfattare. 

5. Förstärka äldre personers möjligheter till ett självständigt liv i den 
ordinarie bostaden, öka integritet, trygghet och valfrihet för brukare 
samt ge ytterligare alternativ hur känslan av sammanhang och 
meningsfullhet skapas i vardagen. 

6. Utveckla modeller för framtidens äldreomsorg och hur den bedrivs 
effektivt, utan att förlora i kvalitet, inom de ekonomiska ramarna. 

  
     Forts. 
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    § 48 (forts.) 
    Ansökan till Vinnova om utveckling av välfärdstjänster 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
att godkänna ansökan till Vinnova enligt den bifogade 
projektbeskrivningen. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 

 
____________________ 
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  § 49 
  Rapport övertagande hemsjukvård 
 

  Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ger en 
avrapportering. 

 
  Medarbetare inom hemsjukvården har genomgått äldreförvaltningens 

introduktionsprogram. 
   
  En enkät har gått ut till ett antal medarbetare inom olika 

verksamhetsområden i äldreförvaltningen. Den 15-16 maj genomförs 
workshops inför kommande förslag om organisationstillhörighet. Bland 
annat kommer resultaten från workshops ligga till grund för förslag om 
organisationstillhörighet. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
 

____________________ 
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  § 50 
  Information om e-lönebesked 
  

Stina Bergström, nämndsekreterare, informerar om att Karlskrona 
kommun beslutat att införa e-lönebesked. Detta omfattar även 
förtroendevalda. Undantag kan göras för de som ej har tillgång till dator. 
 
De som ej har tillgång till dator ska snarast meddela detta till 
nämndsekreteraren. Instruktioner och manual kommer att skickas ut till 
samtliga ledamöter och ersättare i äldrenämnden. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
 __________________  
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  § 51 

  Information om kvalitetsmätning gällande kost  
  

Eva Wrobel, chef för kostenheten, och Gull-Britt Nilsson, kostchef, 
informerar i ärendet. 
 
Serviceförvaltningens kostenhet har under december 2012- januari 2013 
genomfört en enkätundersökning gällande de måltider som serveras i 
äldreförvaltningens verksamhetsområde. 
 
Enkäten har vänt sig till brukare på särskilt boende, brukare som får mat 
via hemtjänsten samt till gäster i restaurangerna. 
 
Resultatet av enkäten redovisas övergripande för kostenheten, fördelat på 
särskilt boende, hemtjänst och restaurangerna.  
 
Analys av resultatet och eventuella åtgärder görs i samverkan med 
äldreförvaltningen. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
_________________ 
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  § 52 
  Stridsåtgärder från Kommunal vid eventuell strejk 
 
  Anna Neij, samordnande personalspecialist, informerar i ärendet. 
 

Fackförbundet Kommunal har varslat om eventuell strejk. Äldrenämnden 
får information om stridsåtgärder som kan vidtas vid eventuell strejk, 
förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter under strejk. 
 
Vidare information kommer att skickas ut till äldrenämndens ledamöter och 
ersättare. 
 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
  ___________________
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 § 53 
 Delegeringsbeslut  

  
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2012. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2013-04-08. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2013-03-15 
- Beslutsdatum 2013-03-25 
- Beslutsdatum 2013-04-05 
- Beslutsdatum 2013-04-11 
- Beslutsdatum 2013-04-16 

 
d) Detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 2:1 

 
 ___________________ 
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§ 54 
Meddelanden 

  

 Kommunfullmäktige 
§ 39 Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona kommunkoncern, 
samt riktlinjer för inköp och upphandling 

 
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 
 § 54 Bokslutsberedning  
 
 Övrigt 
 Förtroendenämndens protokoll 2013-03-21 

  
 
 
 ____________________ 
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§ 55 
Information/Frågor 
 
Ann-Helen Erwing, verksamhetschef hemtjänst, besvarar principfråga om 
äldre med utländsk bakgrund fråga som ställdes under äldrenämndens 
sammanträde den 27 mars: 
 
Varför används inte personal med språkkompetens kontinuerligt hos 
respektive brukare? 
 
Flerspråkiga medarbetare finns koncentrerade till vissa hemtjänstgrupper. 
Dessa kunskaper används när det finns förutsättningar och möjligheter för 
det. 
 
Andra lösningar som hemtjänstverksamheten använder är: 

 Låna personal med språkkompetens 
 Extern tolkkompetens 
 Närstående/anhöriga 
 Språkbanken vid tillfälliga insatser 
 Läsplattor 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
____________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 2 maj 
2013.  
 
 
§ 55 Yttrande med anledning av revisionsberättelsen 2012 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Kungsmarksvägen 73-75, lokal Wittus  

onsdagen den 2 maj kl 15.10-15.20.  
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
  Elin Håkansson (KD) 
   
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Karl-Gustaf Johansson (M)   
  Kerstin Johansson (S) 
 
Övriga närvarande ersättare Mikael Wickström (S) 
  Gunnar Sandwall (M)  
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
   
 Tjänstemän förvaltningschef Martin Olsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   ansvarig controller Christian Bjerström 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



  2 maj 2013 3

 
 
Sekreterare   Stina Bergström 
 
Utses att justera Angela Sandström 
 
 



  2 maj 2013 4

 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 55 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Angela Sandström 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     maj 2013,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet   ÄN 2011.207.041 
Kommunfullmäktige 
  
 
 
 
 
 
 § 55 

Yttrande med anledning av revisionsberättelsen 2012 
Revisorerna har i revisionsberättelsen för 2012 framställt anmärkning mot 
äldrenämnden. Innan ansvarsfrågan behandlas på kommunfullmäktige så 
ska förklaring inhämtas från nämnderna över anmärkningar som 
framställts.  
 
Äldrenämnden har beretts möjlighet att yttra sig senast den 6 maj 2013. 
 
Nedan följer förklaring över anmärkning i revisionsberättelsen. 
 
Budget som styrmedel 
Budgeten läggs till stora delar i periodisering med utgångspunkt utifrån i 
fjolårets utfall av personalkostnader samt förutsättningar inför året. Under 
2012 visade det sig att budgeteringen inte var tillräcklig för främst jul och 
nyårshelgen. Även vissa planeringsdagar och utbildningsdagar som 
genomfördes under hösten/vintern fanns inte beräknade i budgeten under 
de månader aktiviteterna genomfördes.  
 
Inför storhelger 2013 har dock åtgärder vidtagits i budgeten. Budgetramen 
är fortfarande styrande över totalbudgeten, vissa månader kan inte vara 
underbudgeterade för att klara de höga kostnaderna under månader med 
storhelger osv. Förvaltningen fördelar resurser inom särskilda boende efter 
antal personal mätt i årsarbetare per plats. Respektive nivå av personal är 
bestämd utifrån boendets inriktning och utformning, intag av personal över 
denna täthet ska från 2013 godkännas av förvaltningsledningen. Exempel 
på intag av personal kan vara förstärkning vid omvårdnad av brukare med 
komplexa psykiska sjukdomar 
 
Intern kontroll, beslutsunderlag och prognoser 
Utöver den månadsvisa ekonomiska rapporten har det vid ett par tillfällen 
förekommit djupare analys tillsammans med verksamhetschefer som 
redovisats på nämnden. Dessa redovisningar har muntligen ansetts från 
nämndens sida gett ledamöterna en fördjupad bild och en god uppfattning 
om situationen och utvecklingen i organisationen. Prognosen för nämnden 
var fram till augusti negativ men justerades till ett nollresultat i augusti, 
vilket i efterhand kan konstateras var felaktig bedömning.  
 
  Forts. 
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 § 55 (forts) 
Yttrande med anledning av revisionsberättelsen 2012 
 
Utifrån den information som fanns att tillgå vid framtagandet av prognosen 
ansågs prognosen som rimlig.  

 
Det negativa resultatet kommer dels från avvikelser i tänkta tilldelade 
intäkter, högre kostnader för jul och nyårshelger, ökad personalbelastning 
inom särskilda boenden då antalet psykiskt sjuka brukare ökar samt höga 
personalkostnader inom både hemtjänst och särskilt boende pga bland 
annat hög sjukfrånvaro. 
 
Fokus på den ekonomiska utvecklingen 
Förvaltningen följer den ekonomiska utvecklingen månadsvis och 
rapporterar till arbetsutskott samt nämnd, undantaget januari och juni. 
Månadsvis följs utvecklingen på intäkts- och kostnadssidan övergripande 
samt utvecklingen per strategiskt område.  
 
I månadsuppföljningen redovisas bland annat personalkostnader, 
personaltäthet inom hemtjänst och särskilt boende, intag av vikarier, 
sjukfrånvaro, biståndsbedömda timmar mm upp. I månadsuppföljningen 
görs även en uppföljning av rullande årstotal av kostnader. 
Äldreförvaltningen kommer under 2013 att rikta särskilt fokus kring detta 
för att följa förvaltningens kostnadsläge och förväntat utfall mot budget. 
 
Revisionen lämnade synpunkter på att nyckeltal som förvaltningen följer 
enbart redovisas årsvis och därmed inte kan användas för löpande 
styrning. Förvaltningen arbetar med att ta fram nyckeltal som ska kunna 
följas månatligen och indikera bland annat kostnad per hemtjänsttimme 
och kostnad per plats då dessa parametrar exklusive hyror ger en tydlig 
bild kring utvecklingen av kostnadsläge och ”effektivitet”. 
 
Äldrenämndens aktivitet 
I budget- och verksamhetsuppföljningarna redovisas åtgärdspunkter som 
de strategiska verksamhetsområdena i förvaltningen arbetar med. 
Äldrenämnden tar månadsvis (undantaget juli) del av åtgärderna i budget- 
och verksamhetsuppföljningarna som även godkänns av äldrenämnden. 
 
 
  Forts. 
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 § 55 (forts) 

Yttrande med anledning av revisionsberättelsen 2012 
 
Äldreförvaltningen informerade äldrenämndens arbetsutskott under 
sammanträde 2012-08-08 om besparingsåtgärder som genomförts och 
planerades att genomföras inom det strategiska området hemtjänst. 
 
I september 2012 prognostiserade förvaltningen ett nollresultat utifrån 
verksamheternas vidtagna och planerade åtgärder. På äldrenämndens 
sammanträde i oktober redovisades fortsatta vidtagna åtgärder. 
Förvaltningen rapporterade pågående åtgärder på äldrenämndens 
arbetsutskott 2012-11-07. 
 
Karlskrona kommun har gjort stora förbättringar i äldreomsorgen och 
erhöll 2012 därför 22,9 miljoner kronor i så kallad prestationsersättning av 
regeringen. Karlskrona kommun har tillsammans med övriga 
Blekingekommuner och Landstinget Blekinge varit mycket framgångsrika i 
arbetet och 84 av de sammanlagt 410 miljoner som regeringen delar ut 
hamnade i Blekinge. En stor del av förbättringarna sker genom att 
använda olika nationella dataregister. Det ger en samlad bild av olika 
symptom och risker som kan användas för att förändra omvårdnaden. 
 
Enligt revisionsberättelse 2012 upprättas åtgärdspaket i september på 
kommunstyrelsens initiativ. Dock finns det i protokoll från äldrenämndens 
arbetsutskott 2012-08-08 noterat att information ges om 
besparingsåtgärder som genomförts och planerades att genomföras inom 
det strategiska området hemtjänst, vilket sedermera informerades på KS i 
september. 
 
Under året har presidiet fördjupat sig mer inom verksamhetsområdet 
hemtjänst genom att ha dialog med förvaltningschef verksamhetschef och 
områdeschef där fokus varit på möjligheter och utmaningar för att vända 
hemtjänstens ekonomiska utveckling. Ett att syftena har varit att ta lärdom 
av goda exempel det som har en positiv utveckling inom området 
hemtjänst. 
 
 
  Forts. 
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 § 55 (forts) 
Yttrande med anledning av revisionsberättelsen 2012 
 
Kommunikation till kommunstyrelsen 
Äldrenämnden beslutade 2012-11-27 omgående tillskriva 
kommunstyrelsen angående det prognostiserade underskottet. Dock 
uteblev skrivningen till kommunstyrelsen. Äldrenämnden anser att 
rapportering annars sker genom att tertialrapporterna, februari och 
oktoberuppföljningen översänds till KS genom att ansvarig controller 
skickar dessa till chefen för ekonomistyrning och därefter vidare till 
Ekonomi & Finans. 
 
Äldrenämnden och förvaltningen tar revisorernas anmärkning på största 
allvar och kommer att vidta åtgärder för att förbättra de punkter som 
nämnden fått anmärkningar på. 
 
Äldrenämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna ovanstående yttrande, samt 
 
att  översända detsamma till kommunfullmäktiges presidium  
  
Äldrenämndens behandling  
 
Peter Johansson (S) yrkar: 
 
1.bifall till förslaget i sin helhet. 
 
2.tillägg efter meningen Utifrån den information som fanns att tillgå vid 
framtagandet av prognosen ansågs prognosen som rimlig enligt följande:  
 
Vid nämndens sammanträde i oktober, där rapport och prognos per 
september behandlades deltog dock inte den socialdemokratiska gruppen 
i beslutet då man menade att det fanns för stor osäkerhet kring prognosen 
som fortfarande angav ett noll-resultat för året. 
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 § 55 (forts) 
Yttrande med anledning av revisionsberättelsen 2012 
 
3.att meningen ”I budget- och verksamhetsuppföljningarna redovisas 
åtgärdspunkter som de strategiska verksamhetsområdena i förvaltningen 
arbetar med” ändras enligt följande: 
 
I budget- och verksamhetsuppföljningarna redovisas åtgärdspunkter som 
de strategiska verksamhetsområdena i förvaltningen arbetar med för att 
bedriva verksamheten inom budgeterade ramar. 
 
4.att meningen ”Äldrenämnden anser att rapportering annars sker genom 
att tertialrapporterna, februari och oktoberuppföljningen översänds till KS 
genom att ansvarig controller skickar dessa till chefen för ekonomistyrning 
och därefter vidare till Ekonomi & Finans” ändras enligt följande: 
 
Äldrenämnden anser att rapportering annars sker genom att 
tertialrapporterna, februari och oktoberuppföljningen översänds till KS, KF 
samt revision genom att ansvarig controller skickar dessa till chefen för 
ekonomistyrning och därefter vidare till Ekonomi & Finans. 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till Peter Johanssons (S) yrkanden. 
 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkanden under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
 
 
 
 
 
  Forts. 
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 § 55 (forts) 
Yttrande med anledning av revisionsberättelsen 2012 

 
Äldrenämnden beslutar således 
 
1.att anta yttrandet i sin helhet, med ändringar: 
 
2. att tillägg görs efter meningen Utifrån den information som fanns att 
tillgå vid framtagandet av prognosen ansågs prognosen som rimlig enligt 
följande:  
 
Vid nämndens sammanträde i oktober, där rapport och prognos per 
september behandlades deltog dock inte den socialdemokratiska gruppen 
i beslutet då man menade att det fanns för stor osäkerhet kring prognosen 
som fortfarande angav ett noll-resultat för året. 
 
3.att meningen ”I budget- och verksamhetsuppföljningarna redovisas 
åtgärdspunkter som de strategiska verksamhetsområdena i förvaltningen 
arbetar med” ändras enligt följande: 
 
I budget- och verksamhetsuppföljningarna redovisas åtgärdspunkter som 
de strategiska verksamhetsområdena i förvaltningen arbetar med för att 
bedriva verksamheten inom budgeterade ramar. 
 
4.att meningen ”Äldrenämnden anser att rapportering annars sker genom 
att tertialrapporterna, februari och oktoberuppföljningen översänds till KS 
genom att ansvarig controller skickar dessa till chefen för ekonomistyrning 
och därefter vidare till Ekonomi & Finans” ändras enligt följande: 
 
Äldrenämnden anser att rapportering annars sker genom att 
tertialrapporterna, februari och oktoberuppföljningen översänds till KS, KF 
samt revision genom att ansvarig controller skickar dessa till chefen för 
ekonomistyrning och därefter vidare till Ekonomi & Finans. 
 
__________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 22 maj 
2013.  
 
 
§ 56 Information om e-lönebesked 
 
§ 57 Yttrande angående utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 
 
§ 58  Återrapportering: Uppdrag vikariehantering 
 
§ 59 Tertialrapport per den 30 april 2013 
 
§ 60 Återrapport verksamhetsplan 2013: förändringar till följd av SOSFS 2012:12, 

ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda 
boenden 

 
§ 61 Återrapport verksamhetsplan 2013: grundläggande kvalitetskrav gällande kost 

och nutrition, kvalitetssäkra måltidsmiljön samt utreda möjligheten till 
kompletterande måltidsalternativ 

 
§ 62 Rekrytering av ny verksamhetschef till det strategiska verksamhetsområdet 

hemtjänst 
 
 § 63 Rapport övertagande hemsjukvård 

 
 § 64 Delegeringsbeslut 

 
§ 65 Meddelanden 
 

 § 66 Frågor 
 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 22 maj kl 14.00-17.00. Ajournerar sig 16.26-16.31. 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) tom 16.31 del av § 59 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S)  
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) tom kl 15.45, del av § 59 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
   
Tjänstgörande ersättare Jonas Nilsson (S) 
      
Övriga närvarande ersättare Gunnar Sandwall (M)  
  Jenny Althini (M) 16.18 del av § 59 
  Nils Johansson (SD) 
  Agneta Möller (FP)  
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
   
 Tjänstemän förvaltningschef Martin Olsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund 
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing 
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog 

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Susanne Nordin 

   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson 
   ansvarig controller Christian Bjerström 
   kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm 
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Sekreterare   Stina Bergström 
 
Utses att justera Ann-Marie Branje 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 56-66 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Ann-Marie Branje 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     maj 2013,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
 



  22 maj 2013 4 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 § 56 

Information om e-lönebesked 
 
 Ann-Helene Karlsson, löneassistent, informerar i ärendet. 
 
 Äldrenämnden får information om Karlskrona kommuns nya rutiner för  
 e-lönebesked. 
  
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att informationen tas till dagens protokoll. 
  

__________________ 
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Diariet    ÄN 2013.206.018 

 
 
 
 
 
 
 
§ 57 

  Yttrande angående utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 
 
Ett förslag till Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd är sänt till 
äldrenämnden för synpunkter som skall lämnas senast den 1 juni 2013. 
Även företag och föreningar, därmed även pensionärsföreningar, 
verksamma inom landsbygden har fått förslaget på bred extern remiss. 
 
Landsbygdsprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för en positiv 
utveckling för Karlskrona landsbygd. De genomgripande målen anges 
vara att skapa en god livsmiljö, att antalet företag ska öka med 10 % inom 
5 år och att antalet boende ska öka under samma period. 
 
Programmet beskriver nio prioriterade utvecklingsområden och därefter en 
plan för genomförandet. I presentationen av äldreförvaltningens 
synpunkter tas upp de mål som särskilt berör äldre kommuninvånare. 
 
Äldreförvaltningens synpunkter 
 
Övergripande synpunkter 
Landsbygdsprogrammet fyller en viktig funktion för att sammanfatta 
nyckelfrågor som är gemensamma för alla kommundelar utanför 
stadbebyggelsen. Syftet, målen och stukturen är tydliga och arbetet har 
förankrats hos boende, företag och föreningar i landsbygden. 
 
De nio målområdena ska bearbetas in i nämndernas måldokument och 
förvaltningarnas handlingsplaner. Den demografiska beskrivningen bör 
redovisas befolkningsstatistiken nerbrutet både vad gäller ålder och kön 
per kommundel för att underlätta planeringen av aktuella åtgärder. 
Kvinnor och män i olika åldrar har olika behov och livsvillkor. Kunskapen 
hur befolkningen ser ut är en förutsättning för att nämndernas och 
förvaltningarnas åtgärder riktas rätt och målen uppnås. 
 
Äldrenämndens verksamheter beskrivs utifrån situationen i januari 2013 
vilket ger en aktuell bild av tillgängligheten av offentlig service för seniorer 
på landsbygden.  
 
   Forts. 
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  Yttrande angående utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 
 
Landsbygdssäkring 
Den första av övergripande inriktningar hänvisar till behovet av 
konsekvensanalyser som ska ligga till grund för kommunala beslut. 
Samtliga förvaltningar och bolag skall beakta hur ett beslut påverkar  
 
landsbygden ur ett företagsekonomiskt, samhällsekonomiskt och socialt 
perspektiv. 
 
Äldreförvaltningen anser att konsekvensanalyser har en viktig funktion för 
att kvalitetssäkra beslut som påverkar enskilda individer. Som grund för en 
normkritisk granskning behöver statistiken som redovisas i programmet 
brytas ner för att ge en mer nyanserad bild av personer som är bosatta på 
landsbygden. Exempelvis behöver äldreförvaltningen göra en fördjupning i 
statistiken på kommuninvånare 65 år – w och ta fram statistik könsindelat 
per varje delområde. En sådan statistik kan sedan användas för att 
analysera bland annat boendesituationen och kollektivtrafikens 
funktionalitet ur seniorers perspektiv och utgöra grunden för planering av 
äldreomsorgens infrastruktur på landsbygden.   I landsbygdsprogrammets 
avsnitt som beskriver förvaltningarnas och bolagens ansvar ska tydligt 
framgå att de i samband med sina handlingsplaner ska ta fram de 
jämställdhets- och mångfaldskonsekvensbeskrivningar och analyser som 
behövs inom respektive verksamhetsområde.   
 
Bygdeutveckling och lokalt inflytande 
Intresse- och samhällsföreningars arbete benämns som 
utvecklingsgrupper. Samarbete mellan dessa och kommunens 
förvaltningar ska öka. Kommunbygderådet och kommunens politiker ska 
årligen arrangera två träffar för att lyfta viktiga landsbygds- och 
skärgårdsfrågor. 
 
Äldrenämnden och äldreförvaltningen har regelbundna möten med 
Kommunala pensionärsrådet KPR för dialog och samråd kring för seniorer 
viktiga frågor. Deltagande vid särskilda tillfällen som möjliggör 
medborgardialog kan ses som ett komplement till de befintliga 
samverkansformerna.  
   Forts. 
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  Yttrande angående utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 
 
Boende, kommunikationer och service 
Programmet föreslår att kommunen ska medverka till att anpassat boende 
för både yngre och äldre, framför allt seniorboende, ska utvecklas i de 
mindre orterna. 
 
Äldrenämnden har vid sitt sammanträde 2013-03-27 föreslagit till 
kommunstyrelsen att en politisk styrgrupp utses för att leda arbetet med 
boendeplanering i hela kommunen samt att en arbetsgrupp 
representerande samtliga aktörer på bostadssektorn tillsammans tar fram 
underlag, ortsanalyser, konsekvensbeskrivningar och övrigt material som 
behövs för att stärka boendeutvecklingen i kommunen.  
 
Äldrenämndens intentioner sammanfaller således med 
landsbygdsprogrammets målsättning angående attraktiva boenden i 
befintliga orter vilket ökar underlaget för service och en väl fungerande 
kollektivtrafik. 
 
Livskraftig dagligvaruhandel är en grundförutsättning för en nödvändig 
servicenivå så att byarna kan bibehålla sin attraktivitet. Förutom 
hemsändningsbidrag bör även andra stödformer övervägas så att 
affärerna kan överleva på landsbygden. 
 
 
Plan för landsbygdsprogrammets genomförande 2013 - 2017 
Programmet föreslår att målen i de nio prioriterade områdena bearbetas in 
i nämndernas måldokument och förvaltningarnas handlingsplaner och att 
speciella resurser avsätts för att genomföra dessa. Äldreförvaltningen 
anser att förslagen som gäller äldre kommuninvånare är viktiga och ska 
bejakas i måldokument och handlingsplaner inom befintliga budgetramar. 
 
Programmet föreslår också att en landsbygdsgrupp bildas med 
representanter från de förvaltningar som är berörda av 
landsbygdsprogrammet. Syftet är att gruppen bereder och samordnar 
landsbygdsfrågorna. Äldreförvaltningen kommer att utse en representant 
till landsbygdsgruppen om en sådan tillsätts.  I uppdraget ingår också att 
ansvara för den årliga rapporten om hur långt äldrenämnden och 
äldreförvaltningen har kommit med de uppsatta målen. 
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  Yttrande angående utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 
 
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt 
sammanträde 2013-05-07. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att lämna sina synpunkter på Utvecklingsprogram för Karlskrona 
landsbygd för 2013 – 2017 enligt ovan. 
 
Äldrenämndens behandling 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt 
tillägg till stycke under landsbygdssäkring enligt följande: 
 
Det är viktigt att tillvarata olika synpunkter ur äldre, - ungdoms, - och 
jämställdhetsperspektiven. 
 
Kent Lewéns (FP) yrkar bifall till Peter Johanssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkande under proposition 
och finner förslaget antaget. 
 
Äldrenämnden beslutar således 
 
att under stycket landsbygdssäkring komplettera yttrandet enligt 
följande: 
 
Det är viktigt att tillvarata olika synpunkter ur äldre, - ungdoms, - och 
jämställdhetsperspektiven. 
 
att i övrigt bifalla förvaltningens förslag. 
 
__________________ 
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  § 58 
  Återrapportering: Uppdrag vikariehantering 
 

Carina Thörnquist, verksamhetschef dagliga aktiviteter, informerar i 
ärendet. 
 
Äldrenämnden får information om nuläge gällande statistik för 
vikariehantering samt mål och inriktningar. 
 
En redovisning ges över tänkbara åtgärder och effekter ur ett brukar, - 
personal, - organisations, - ekonomiperspektiv. 
 

 Äldrenämnden beslutar 
 
 att informationen tas till dagens protokoll. 

 
__________________ 
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§ 59 
Tertialrapport per den 30 april 2013 
 
Christian Bjerström, ansvarig controller, Ann-Helene Erwing, 
verksamhetschef hemtjänst, Maria Appelskog, biträdande 
verksamhetschef hemtjänst, Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef 
särskilt boende samt Anna Hedlund, biträdande verksamhetschef särskilt 
boende föredrar ärendet. 
 
Utfall per 30 april 2013: 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse 

Verksamhetens Intäkter 41 041 43 027 -1 986 
Verksamhetens Kostnader  -288 001  -276 899  -11 102 
Nettokostnad  -246 960  -233 873 -13 087 

Bostadsanpassningsbidrag - 3 440 - 3 178 - 262 
 

Äldrenämnden får en redovisning över det ekonomiska utfallet per 
hemtjänstgrupp och särskilt boende. 
 
Prognostiserat utfall för 2013 uppgår till 29,2 miljoner kronor. 

 
Information ges om internkontroll, måluppfyllelse styrkort och 
personalnyckeltal. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 

 
att godkänna delårsrapporten per 2013-04-30 
 
att överlämna delårsrapporten till revisionen 
 
Äldrenämndens behandling  
Yrkanden 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar 
 
1.att äldrenämnden bifaller förvaltningens förslag, 
 
2.att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, 
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Tertialrapport per den 30 april 2013 
 
3.att minska kostnaden i det strategiska området Hemtjänst med 5 Mkr på 
helårsbasis, 
 
4.att minska kostnaden i det strategiska området Särskilt boende med 5 
Mkr på helårsbasis, 
 
5.att minska kostnaden i det strategiska området Dagliga aktiviteter med 1 
Mkr på helårsbasis, 
 
6.att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till äldrenämnden i juni 
med förslag till vilka 10 lägenheter som kan tomställas i särskilt boende, 
för att finansiera behovet av specifika insatser till personer med komplexa 
psykiatriska problem, vilket motsvarar 5 Mkr på helårsbasis, 
 
7.att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till sammanträde i augusti 
hur omvårdnaden av personer med komplexa psykiatriska problem 
kommer att organiseras, 
  
8.att minska kostnaden i det strategiska området Resurs- och 
kompetensförsörjning med 0,6 Mkr på helårsbasis 
 
9.att bårhuskostnader för person som avlider på särskilt boende debiteras 
dödsboet, vilket minskar nämndens kostnader på helårsbasis med 0,5 
Mkr,  
 
10.att förvaltningen får i uppdrag utreda förutsättningarna för avgift för 
hembesök och hemsjukvård samt att informera nämnden hur avgiften 
påverkar den enskilde då denna ingår i maxtaxan 
 
11.att förvaltningen får i uppdrag, att omvårdnadsinsatser prövas i den 
enskildes invanda boendemiljö innan beslut om särskilt boende fattas, 
kostnadsminskning på helårsbasis 2 Mkr,  
 
12.att höja matportionspriset med 2 kr från oktober 2013 vilket ger 0,2 Mkr 
på helårsbasis, 
 
13.att förvaltningen får i uppdrag att till äldrenämnden i augusti redovisa 
beslutat uppdrag i verksamhetsplanen/internbudgeten 2013, gällande hur 
Björkhaga servicehus kan användas som trygghetsboende, 
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§ 59 (forts) 
Tertialrapport per den 30 april 2013 
 
14.att förvaltningen får i uppdrag att till ÄN i juni redovisa uppdrag beslutat 
i verksamhetsplanen/internbudgeten 2013, gällande hur Fregatten kan 
omvandlas till trygghetsboende, 
  
15.att förvaltningschefen får i uppdrag, till äldrenämnden i augusti se över 
förvaltningens organisation utifrån förändringar i verksamheten samt att 
minimera de administrativa kostnaderna, samt 
 
16.att förvaltningen får i uppdrag, att planera för ett nytt särskilt boende, 
inflyttningsklart 2017. 
 
Utöver ovanstående planeras extra arbetsutskottet den 12 juni 09.30. 
Detta för att eventuellt besluta om ytterligare åtgärder på nämndens möte 
i juni. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Jan-Åke Nordins (M) yrkanden. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Jan-Åke Nordins (M) att-satser 1,2,13 
och 14. 
 
Peter Johansson (S) yrkar avslag till Jan-Åke Nordins (M) att-satser 3, 4, 
5, 6,8,9 och11. 

 
Peter Johansson (S) yrkar  
 
1.att hemtjänsten med kort varsel ska anpassa sin personalstyrka utifrån 
antal brukare 
 
2.att boendena med kort varsel ska anpassa sin personalstyrka utifrån 
antalet uthyrda lägenheter 
 
3.att planerad frånvaro under fem timmar ersätts inte, dessa ska 
planeringsmässigt lösas av de befintliga grupperna efter att en förhöjd 
grundbemanning genomförts 
 
4.att inte ta in ersättare vid APT 
 
5.att förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma till äldrenämnden 
med ekonomiska konsekvenser av ovan åtgärder. 
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Tertialrapport per den 30 april 2013 
 
6.att Äldrenämnden tillskriver Kommunfullmäktige om att nämnden med 
den budget fullmäktige anslagit kommer vi inte att klara de krav 
lagstiftning och Kommunfullmäktiges mål ställer. 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till Peter Johanssons (S) yrkanden 
gällande att-sats 1,2,3,4 och 5. 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar att Peter Johanssons (S) att-sats 6 remitteras 
för beredning till det särskilda ekonomi-AU ordföranden kallat till den 12 
juni. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) att-satser 1,2 under proposition 
och finner förslagen antagna. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) att-satser 3,4 och 5 under 
proposition och finner förslagen antagna. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) att-sats 6 under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
Votering begärs.  
Äldrenämnden godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för att bifalla Jan-Åke Nordins (M) att-sats 6 
Nej-röst för att avslå Jan-Åke Nordins (M) att-sats 6 
 
Resultat 
Med 7 ja-röster för bifall till Jan-Åke Nordins (M) att-sats 6 och 6 nej-röster 
för avslag till Jan-Åke Nordins (M) att-sats 6 beslutar äldrenämnden bifalla 
Jan-Åke Nordins (M) att-sats 6. 
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Tertialrapport per den 30 april 2013 
 
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Ej närvarande 

Kent Lewén (FP) X   
Peter Johansson (S)  X  
Eva-Lotta Altvall (S)   X 
Alf Öien (S)  X  
Angela Sandström (S)  X  
Jonas Nilsson (S)  X  
Ann-Marie Branje (M) X   
Sigrid Johansson (M) X   
Marianne Nordin (M) X   
Alf Stålborg (SD)  X  
Kenneth Mattsson (FP)   X 
Veste Brynestam (C) X   
Günter Dessin (V)  X  
Elin Håkansson (KD) X   
Jan-Åke Nordin (M) X   
Summa 7 6  
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) att-sats 7 under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) att-sats 8 och 9 under 
proposition och finner förslagen antagna. 
 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) att-sats 10 under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) att-sats 11 under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) att-sats 12, 13, 14, 15 och 16 
under proposition och finner förslagen antagna. 
 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) att-satser 1, 2, 3, 4 och 5 under 
proposition och finner förslagen antagna. 
 
 
 
 
 
 



  22 maj 2013 15 

 
 
 
§ 59 (forts) 
Tertialrapport per den 30 april 2013 
 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) att-sats 6 mot Jan-Åke Nordins 
(M) yrkande om remittering för beredning till det särskilda ekonomi-AU 
ordföranden kallat till den 12 juni och finner att äldrenämnden beslutar i 
enlighet med Jan-Åke Nordins (M) yrkande. 
 
Äldrenämnden beslutar således 
 
1.att godkänna delårsrapporten per 2013-04-30 
 
2.att överlämna delårsrapporten till revisionen, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, 
 
3.att minska kostnaden i det strategiska området Hemtjänst med 5 Mkr på 
helårsbasis, 
 
4.att minska kostnaden i det strategiska området Särskilt boende med 5 
Mkr på helårsbasis, 
 
5.att minska kostnaden i det strategiska området Dagliga aktiviteter med 1 
Mkr på helårsbasis, 
 
6.att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till äldrenämnden i juni 
med förslag till vilka 10 lägenheter som kan tomställas i särskilt boende, 
för att finansiera behovet av specifika insatser till personer med komplexa 
psykiatriska problem, vilket motsvarar 5 Mkr på helårsbasis, 
 
7.att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till sammanträde i augusti 
hur omvårdnaden av personer med komplexa psykiatriska problem 
kommer att organiseras, 
  
8.att minska kostnaden i det strategiska området Resurs- och 
kompetensförsörjning med 0,6 Mkr på helårsbasis 
 
9.att bårhuskostnader för person som avlider på särskilt boende debiteras 
dödsboet, vilket minskar nämndens kostnader på helårsbasis med 0,5 
Mkr,  
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Tertialrapport per den 30 april 2013 
 
10.att förvaltningen får i uppdrag utreda förutsättningarna för avgift för 
hembesök och hemsjukvård samt att informera nämnden hur avgiften 
påverkar den enskilde då denna ingår i maxtaxan 
 
11.att förvaltningen får i uppdrag, att omvårdnadsinsatser prövas i den 
enskildes invanda boendemiljö innan beslut om särskilt boende fattas, 
kostnadsminskning på helårsbasis 2 Mkr,  
 
12.att höja matportionspriset med 2 kr från oktober 2013 vilket ger 0,2 Mkr 
på helårsbasis, 
 
13.att förvaltningen får i uppdrag att till äldrenämnden i augusti redovisa 
beslutat uppdrag i verksamhetsplanen/internbudgeten 2013, gällande hur 
Björkhaga servicehus kan användas som trygghetsboende, 
 
14.att förvaltningen får i uppdrag att till ÄN i juni redovisa uppdrag beslutat 
i verksamhetsplanen/internbudgeten 2013, gällande hur Fregatten kan 
omvandlas till trygghetsboende, 
  
15.att förvaltningschefen får i uppdrag, till äldrenämnden i augusti se över 
förvaltningens organisation utifrån förändringar i verksamheten samt att 
minimera de administrativa kostnaderna, samt 
 
16.att förvaltningen får i uppdrag, att planera för ett nytt särskilt boende, 
inflyttningsklart 2017. 
 
17.att hemtjänsten med kort varsel ska anpassa sin personalstyrka utifrån 
antal brukare 
 
18.att boendena med kort varsel ska anpassa sin personalstyrka utifrån 
antalet uthyrda lägenheter 
 
19.att planerad frånvaro under fem timmar ersätts inte, dessa ska 
planeringsmässigt lösas av de befintliga grupperna efter att en förhöjd 
grundbemanning genomförts 
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Tertialrapport per den 30 april 2013 
 
20.att inte ta in ersättare vid APT 
 
21.att förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma till äldrenämnden 
med ekonomiska konsekvenser av ovan åtgärder. 
 
22.att Peter Johanssons (S) att-sats 6 remitteras för beredning till det 
särskilda ekonomi-AU ordföranden kallat till den 12 juni. 

 __________________  
 

Peter Johansson (S), Alf Öien (S), Angela Sandström (S) och Jonas 
Nilsson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation 
lämnas i enlighet med bilaga. 
 
Günter Dessin (V) reserverar sig till förmån för Peter Johanssons (S) 
yrkande. 
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  § 60 

  Återrapport verksamhetsplan 2013: förändringar till följd av SOSFS 
2012:12, ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning 
i särskilda boenden 
 
Äldreförvaltningen har i verksamhetsplan för 2013 fått i uppdrag av 
äldrenämnden att planera och beräkna kostnader för den förändring som 
behöver genomföras till följd av föreskriften. 
 
För att socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ansvaret för 
personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende SOSFS 
2012:12 skall kunna tillämpas januari 2014 krävs att äldreförvaltningen får 
i uppdrag att under hösten påbörja arbetet. Författningen kräver  
förändringar vad avser utredning och beslut i myndighetsutövningen. 
Förändringen som innebär att den enskilde får separat beslut om 
hemtjänstinsatser i särskilt boende kommer att leda till en utökad 
rättsäkerhet för den enskilde brukaren.   
 
Biståndshandläggarnas roll kommer att förändras med förtydligande på 
uppföljning och rapportering. Äldrenämnden kommer att ha behov av 
utökade ekonomiska ramar för att säkerställa behovet av 
handläggningsresurser och bemanning inom särskilt boendet dag och 
natt.  För att författningen skall bidra till utökad kvalitet för den enskilde 
som bor på särskilt boende finns stort behov av kompetensutveckling för 
personalen samt ett förändrat arbetssätt hos alla som är delaktiga i 
omsorgen och vården.    
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta   
 
1.att godkänna upprättat underlag för fortsatt planering och beräknade 
kostnader för förändringar som behöver genomföras till följd av 
socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskilt boende SOSFS 2012:12  
 
2.att godkänna upprättad kostnadsberäkningar för genomförande av 
författningen 
 
3.att upprättat underlag skickas till budgetberedning och 
kommunstyrelsen för kännedom  
 
 
  Forts. 
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  § 60 (forts) 
  Återrapport verksamhetsplan 2013: förändringar till följd av SOSFS 

2012:12, ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning 
i särskilda boenden 
 
4.att uppdra till äldreförvaltningen att under november månad 2013 
återrapportera till äldrenämnden hur arbetet utifrån upprättat dokument 
fortskridit 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. 
 

 ___________________ 
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  § 61 
  Återrapport verksamhetsplan 2013: grundläggande kvalitetskrav 

gällande kost och nutrition, kvalitetssäkra måltidsmiljön samt utreda 
möjligheten till kompletterande måltidsalternativ 

 
I enlighet Äldrenämndens uppdrag i verksamhetsplanen 2013 har 
Äldreförvaltningen framtagit grundläggande kvalitetskrav gällande mat, 
näring och måltider för äldreomsorgen. 
  
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att besluta om kvalitetskrav för mat måltider och näring enligt bilaga. 

 
Arbetsutskottet beslutade 2013-05-08 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde den 22 maj 2013. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

 _________________  
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    § 62 

  Rekrytering av ny verksamhetschef till det strategiska 
verksamhetsområdet hemtjänst 
 
Martin Olsson, förvaltningschef, informerar i ärendet. 
 
Äldreförvaltningen har fått ett uppdrag att genomföra en 
organisationsöversyn. På grund av detta kommer en nyrekrytering inte att 
påbörjas omedelbart. 
 
Äldrenämnden beslutar  
att informationen till dagens protokoll. 
 
____________________ 
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  § 63 
  Rapport övertagande hemsjukvård 

 
  Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i 

ärendet. 
 
  För närvarande pågår en organisationsutredning. 
  Som ett led i detta har två workshops genomförts med cirka 120 

medarbetare från samtliga yrkeskategorier. 
 
  De tekniska svårigheterna som funnits gällande videovårdplaneringar är 

nu lösta. 
 
  Projekt Trygg hemgång har påbörjats, projektledare och styrgrupp är 

utsedda. Projektledaren arbetar för närvarande med förberedelser, 
omvärldsbevakning inför det fortsatta arbetet. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
____________________ 
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 § 64 
 Delegeringsbeslut  

  
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret april 2013. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2013-05-08. (Pärmen). 

 
 ___________________ 
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§ 65 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
§ 48 Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
§ 51 Avgift för trygghetslarm 
§ 52 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 
den 1 mars 2013 
 
Kommunstyrelsen 
§ 80 Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade 
verksamhet 
§ 81 Förslag med anledning av förstudie Konkurrensutsättning 
Kostenheten 
§ 84 Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
§ 100 Avrapportering åtgärder äldrenämnden 
§ 122 Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att 
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.  
 
Äldreförvaltningen  
Skrivelse till kommunstyrelsen med anledning av äldrenämndens 
budgetuppföljning 31 mars 2013, datum 2013-05-03 
Skrivelse från Hästö hemtjänst, datum 2013-05-02 
 
Datainspektionen 
Tillsyn – skydd för patientuppgifter inom den kommunala hälso- och 
sjukvården, datum 2013-04-23  
   
Övrigt 
Tackkort från Göran Redeén. 

 
 ____________________ 
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§ 66 
Information/Frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
 
____________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 17 juni 
2013.  
 
 
§ 67 Återrapportering: Uppdrag vikariehantering 
 
§ 68 Framtidsprogrammet 
 
§ 69  Verksamhets- och budgetuppföljning per 31 maj 2013 
 
§ 70 Planprogram för Mölletorp 6:13 m. fl 
 
§ 71 Kriterier för kvalitetspris 2013. 

 
§ 72 Rapport övertagande hemsjukvård 
 
§ 73 Beslut om eventuellt sammanträde i juli 
 

 § 74 Delegeringsbeslut 
 

§ 75 Meddelanden 
 

 § 76 Frågor 
 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

Måndagen den 17 juni kl 14.00-16.17. 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) t o m del av § 69 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
  Elin Håkansson (KD) 
   
Tjänstgörande ersättare Agneta Möller (FP) 
  Siv Brorsson (S) 
  Jonas Nilsson (S) §§ 70-76 
      
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S) §§ 67-69 
  Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S) 
  Anita Löfström (S) 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M)  
  Nils Johansson (SD) 
  Agneta Möller (FP)  
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
   
 Tjänstemän förvaltningschef Martin Olsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   ansvarig controller Christian Bjerström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  

verksamhetschef Susanne Nordin 
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson 
   kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm 
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Sekreterare   Stina Bergström 
 
Utses att justera Sigrid Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 67-76 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Sigrid Johansson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     juni 2013,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet    ÄN 
 
 
  
 
 
 
 
 § 67 
 Återrapportering: Uppdrag vikariehantering 
  

Äldrenämnden har i internbudgeten identifierat utvecklingsarbetet med 
vikariehanteringen som ett uppdrag enligt följande: 
 
Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra nulägesbeskrivning 
och ta fram förslag till förändrat arbetssätt som kan möta förändrade och 
nya behov av personalplanering. 
 
Verksamhetsområdet Resurs och Kompetens har flera viktiga uppdrag för 
förvaltningens förmåga att kunna leverera god vård, omsorg och utbildad 
personal. Äldreförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsgivare och för 
många är Resurs och Kompetens förvaltningens ansikte utåt.  
 
Verksamheten står idag på tre ben som kan rubriceras på följande vis: 

• Rekrytering och kompetensförsörjning 
• Introduktion 
• Bemanning 

 
Uppdraget för Resurs och Kompetens att bemanna upp för akut frånvaro 
under 14 dagar harmoniserar inte med nuvarande uppdrag för 
verksamheten att anpassa sig till ekonomin genom att anpassa 
bemanningen på schemat. Antalet turer som beställs därför att vissa turer 
inte är bemannade samtidigt som verksamheten blivit sårbar och kräver 
vikarier i större omfattning har ökat beroendet av vikarier och är i 
dagsläget större än den andel som ingår i Resurs och Kompetens 
uppdrag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta  
 
att uppdra till förvaltningen att testa förändrat arbetssätt enligt upprättat 
dokument med förhöjd grundbemanning upp till budgetnivå i ett begränsat 
antal testområden under perioden 131101-140131.  
 
  Forts. 
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 § 67 (forts) 
 Återrapportering: Uppdrag vikariehantering 

 
att till äldrenämnden återrapportera utvärdering och erfarenheter av det 
förändrade arbetssättet som prövats i en begränsad omfattning innan det 
förändrade arbetssättet kommer att implementeras inom hela 
verksamheten senast 140228 
 
att uppdra till äldreförvaltningen att se över nuvarande uppdrag för 
verksamhetsområdet resurs och kompetens till följd av införande av nytt 
arbetssätt för vikariehantering vid ordinarie personals frånvaro 
 
Äldrenämndens behandling 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt 
yrkar att att-sats 1 kompletteras med att om möjligt starta redan  
2013-10-01. 
 
Jan-Åke Nordin (M) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Peter Johanssons 
(S) tillägg under att-sats 1 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar att att-sats 2 ändras enligt följande:  
 
att till äldrenämnden återrapportera utvärdering och erfarenheter av det 
förändrade arbetssättet som prövats i en begränsad omfattning innan det 
eventuellt förändrade arbetssättet kommer att implementeras inom hela 
verksamheten senast 140228.  
 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkande under proposition och 
finner att förslaget antaget. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkande under proposition och 
finner att förslaget antaget. 
 
Ordföranden ställer förvaltningens att-sats 3 under proposition och finner 
förslaget antaget. 
 
  Forts. 
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 § 67 (forts) 
 Återrapportering: Uppdrag vikariehantering 
 
 Äldrenämnden beslutar således 
 

1.att uppdra till förvaltningen att testa förändrat arbetssätt enligt upprättat 
dokument med förhöjd grundbemanning upp till budgetnivå i ett begränsat 
antal testområden under perioden 131101-140131, om möjligt starta 
redan  2013-10-01. 
 
2.att till äldrenämnden återrapportera utvärdering och erfarenheter av det 
förändrade arbetssättet som prövats i en begränsad omfattning innan det 
eventuellt förändrade arbetssättet kommer att implementeras inom hela 
verksamheten senast 140228. 
 
3.att uppdra till äldreförvaltningen att se över nuvarande uppdrag för 
verksamhetsområdet resurs och kompetens till följd av införande av nytt 
arbetssätt för vikariehantering vid ordinarie personals frånvaro 

 
__________________ 
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Diariet    ÄN  

 
 
 
 
 
 
 
§ 68 

  Framtidsprogrammet 
 
Leif Lönnquist, projektledare, informerar i ärendet. 
 
Arbetsutskottet tog den 5 juni 2013 del av ett första utkast till 
framtidsprogram. En arbetsgrupp, bestående av representanter från 
äldreförvaltningen, äldrenämnden och pensionärsorganisationer m fl, har 
utarbetat förslaget. Under arbetsutskottet informerade även 
äldreförvaltningen om att arbetsgruppens förslag kommer att överlämnas 
till äldrenämnden under sammanträdet den 17 juni.  
 
Äldrenämnden kommer att fatta beslut om framtidsprogrammet under 
sammanträdet i september. 
 
Äldrenämnden tackar Leif Lönnquist och överlämnar en blombukett. 
  
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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Diariet   ÄN 2013.066.042 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
  § 69 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per 31 maj 2013 
   
  Christian Bjerström, ansvarig controller, föredrar ärendet. 
 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens Intäkter 50 463 53 783 -3 320 
Verksamhetens Kostnader  -362 313  -346 626  -15 687 

Nettokostnad  -312 250  -292 843 -19 007 
       

Bostadsanpassningsbidrag - 4 598 - 3 972 - 626 
 
 

Prognostiserat utfall för år 2013 är - 29,2 mnkr. 
 
Vid äldrenämndens arbetsutskott den 12 juni 2013 framkom två förslag till 
ändringar gällande de beslut som fattas under äldrenämndens 
sammanträde den 22 maj 2013. Förslag till ändringar gäller § 59 
tertialrapport den 30 april 2013, att-satser: 
 
12.att höja matportionspriset med 2 kr från oktober 2013 vilket ger 0,2 Mkr 
på helårsbasis. 
 
19.att planerad frånvaro under fem timmar ersätts inte, dessa ska 
planeringsmässigt lösas av de befintliga grupperna efter att en förhöjd 
grundbemanning genomförts. 
 
Förvaltningen föreslår ändringar av att-satserna 12,19 enligt följande: 
 
12.att höja matavgifterna med 2 kr från och med 1 januari 2014 vilket ger 
0,2 Mkr på helårsbasis  
 
19.att särskilt boende skall sänka sitt kostnadsläge med 13 timmar per 
bostad gånger antal bostäder delat på sju månader from 1juni 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 12 juni 2013:  
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  § 69 (forts.) 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per 31 maj 2013 

 
att Äldrenämnden tillskriver Kommunfullmäktige om att nämnden med den 
budget fullmäktige anslagit inte kommer att klara de krav, lagstiftning och 
Kommunfullmäktiges mål ställer för innevarande år samt för 2014. 
 
att äldrenämnden tillskriver Kommunstyrelsen om begäran att få ta del av 
den reserv som skapades i samband med skatteväxling inför 
hemsjukvårdens kommunalisering (Kommunfullmäktiges sammanträde 13 
december 2012, § 205) enligt följande: 
 
2013: 700 tkr 
2014: 1,4 mnkr 
2015: 2,1 mnkr 
 
Detta med anledning av utbildningsbehov och att kommunen har sämre 
inköpsavtal jämfört med Landstinget Blekinge. 
 
att förvaltningschefen ges i uppdrag att tillskriva budgetberedningen om 
omprövning av ramreducering omfattande 10 mnkr. 
 
att i övrigt anse ärendet berett och att beslut fattas under äldrenämndens 
sammanträde den 17 juni 2013. 
 
Äldrenämndens behandling 

   
Peter Johansson (S) yrkar att äldrenämnden till nästkommande 
sammanträde får en redovisning/sammanställning över tjänster som inte 
är budgeterade. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till ändring av att-
sats 12. 
 
Peter Johansson (S) yrkar att att-sats 19, äldrenämndens sammanträde 
den 22 maj 2013, upphävs samt avslag till förslag om ändring av att-sats 
19. 
 

   Forts. 
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  § 69 (forts.) 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per 31 maj 2013 

 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkanden under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
Äldrenämnden beslutar således 
 
att äldrenämnden till nästkommande sammanträde får en 
redovisning/sammanställning över tjänster som inte är budgeterade. 
 
att ändra att-sats 12, äldrenämndens sammanträde den 22 maj 2013 § 
59, enligt följande: 

 
att höja matavgifterna med 2 kr från och med 1 januari 2014 vilket ger 0,2 
Mkr på helårsbasis,  
 
att att-sats 19, äldrenämndens sammanträde den 22 maj 2013, upphävs 
samt, 
 
att avslå förvaltningens förslag till ändring av att-sats 19, äldrenämndens 
sammanträde den 22 maj 2013 § 59. 
 
Äldrenämnden beslutar därtill 
 
att Äldrenämnden tillskriver Kommunfullmäktige om att nämnden med den 
budget fullmäktige anslagit inte kommer att klara de krav, lagstiftning och 
Kommunfullmäktiges mål ställer för innevarande år samt för 2014. 
 
att äldrenämnden tillskriver Kommunstyrelsen om begäran att få ta del av 
den reserv som skapades i samband med skatteväxling inför 
hemsjukvårdens kommunalisering (Kommunfullmäktiges sammanträde 13 
december 2012, § 205) enligt följande: 
 
2013: 700 tkr 
2014: 1,4 mnkr 
2015: 2,1 mnkr 
 
Detta med anledning av utbildningsbehov och att kommunen har sämre 
inköpsavtal jämfört med Landstinget Blekinge. 
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 Forts. 
 
 
 
 
 
 
 

  § 69 (forts.) 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per 31 maj 2013 

 
att förvaltningschefen ges i uppdrag att tillskriva budgetberedningen om 
omprövning av ramreducering omfattande 10 mnkr. 
 

  att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per 31 maj 2013. 
 
__________________ 
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Diariet    ÄN 2013.424.214 

 
 
 
 
 
§ 70 
Planprogram för Mölletorp 6:13 m. fl 
 
Förslag till planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl. är översänt till 
äldrenämnden för programsamråd. 
 
Synpunkter på planprogrammet ska lämnas senast den 28 juni 2013. En 
dialog har förts med kommunala pensionärsrådets arbetsutskott den 5 juni 
2013. 
 
Programområdet ligger längs vägen från Lyckeby till Augerum och 
sträcker sig i öster till Lyckebyån. I söder avgränsas området av 
Spandelstorp, i väster av Västra Gärde samt i norr av Västragärdesvägen 
samt Östra Augerumsvägen. Området omfattar 47 ha.  
 
Syftet är att skapa bostadsbebyggelse med varierande bostadsformer i 
den del som ligger väster om Augerumsvägen. Östra delen, mot 
Lyckebyån föreslås inte bebyggas utan där ska den befintliga 
storgårdsmiljön och odlingslandskapet få finnas kvar. 
 
Enligt översiktsplanen ska området Mölletorps by utvecklas som en tät 
bymiljö med varierande bostadsformer som flerbostadshus, gruppbyggda 
hus, parhus och friliggande villor. Totalt beräknas området inrymma ca 
250 nya bostäder. 
 
Äldreförvaltningens synpunkter 
 
Övergripande strukturer 
Byggandet av Mölletorps by uppfyller översiktsplanens ambition om 
förtätning av befintliga bebyggda områden. En sådan inriktning innebär 
ökad ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i samhället. 
Planprogrammet anger att området ska detaljplaneras för varierande 
bebyggelse vilket skapar en mångsidig social livsmiljö. Äldreförvaltningen 
ställer sig positiv till en sådan samhällsutveckling.  
 
Planområdet ägs till stora delar av Karlskrona kommun, bl.a. den 
västligaste delen på ca 9 000 kvm norr om det befintliga villaområdet i 
Spandelstorp. Detta område ligger närmast servicepunkter såsom 
dagligvaruaffär (200 m), skola, förskola och busshållplats (150 m) för linje 
3 med 20 minuterstrafik dagtid på vardagarna.  
 
   Forts. 
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§ 70 (forts.) 
Planprogram för Mölletorp 6:13 m. fl 
Programförslaget anger markbostäder (villor, parhus och radhus) som 
ändamål för det nämnda området. Äldreförvaltningen anser att marken 
ska planeras för byggandet av ett nytt omvårdnadsboende i ett plan med 
tillgång till egen trädgård. Ett alternativt användningsändamål kan vara 
seniorboende eller trygghetsboende för äldre. Frågan har diskuterats med 
kommunala pensionärsrådets arbetsutskott som förordar lokalisering av 
ett trygghetsboende i området. 
 
Tillgänglighet och kommunikationer 
Programförslaget bibehåller goda rekreationsmöjligheter i form av gröna 
stråk samt på grund av närhet till Lyckebyån, där promenadstråk föreslås. 
Gång- och cykelvägar integreras med de befintliga gc-vägarna i anslutning 
till programområdet. Äldreförvaltningen anser att den planerade gc-vägen 
längs med Augerumsvägen som i sin södra ände styrs västerut mot 
cykelvägen mitt i Spandestorpsområdet bör planeras längs 
Augerumsvägen ända fram till viadukten under E22. Erfarenheter från 
andra kommundelar visar att fotgängare och särskilt cyklister tenderar att 
välja den rakaste vägen. I detta fall är rakaste vägen att cykla bland 
bilarna på Augerumsvägen vilket innebär en trafikfara. 
 
Programförslaget anger att en ny busshållplats ska byggas på 
Augerumsvägen där linje 129 (Kättilsmåla-bussen) trafikerar. Kommunala 
pensionärsrådets arbetsutskott påpekar att linjesträckningen av linje 3 bör 
diversifieras så att den nuvarande rutten bevaras men vissa turer kör 
enligt en ny sträckning längs Augerumsvägen – Västragärdesvägen. 
Äldreförvaltningen anser att en översyn av busslinjerna och turtätheten 
ska göras i samband med exploateringen av området. 
 
Jämställdhet och social hållbarhet 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva 
samhällsmedborgare samt ha lika möjligheter och villkor i fråga om 
utbildning och betalt arbete. Placeringen av flervåningshus är positiv då de 
planeras på ett gångavstånd från allmänna kommunikationer.   
 
 
   Forts. 
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§ 70 (forts.) 
Planprogram för Mölletorp 6:13 m. fl 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att lämna sina synpunkter på planprogrammet för Mölletorp 6:13 m.fl. 
enligt ovan. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
 __________________  
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Diariet   ÄN  
 
 
 
 

   
 
   
  § 71 

  Kriterier för kvalitetspris 2013. 
 
Arbetsutskottet gav den 13 mars 2013 äldreförvaltningen i uppdrag att 
utarbeta ett förslag till riktlinjer och former för pris 2013 som ska baseras 
på arbetet med värdegrunden.  

 
Arbetsutskottet fick den 5 juni muntlig information om förslag till kriterier 
för kvalitetspris. 
 
Äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer och former för pris 
2013 är baserat på arbetet med värdegrunden enligt bilaga. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att fastställa äldreförvaltningens förslag till riktlinjer och former för 
kvalitetspris 2013 enligt bilaga. 
 
Äldrenämndens behandling 
 
Peter Johansson (S) yrkar att andra stycket under rubrik ”Kriterier” ändras 
enligt följande: 
 
Den verksamhet som nomineras bör präglas av följande för att kunna 
anses realisera värdegrunden i praktiken: 
- Situationsanpassat handlade 
- Samarbete 
- Gemensamt lärande 
- Individanpassat 
 
Peter Johanssons (S) yrkar vidare att mening under stycke ”Slutligen” 
ändras enligt följande:  
 
Årets kvalitetspris tilldelas den/de som med konkreta exempel kan visa 
hur de, med ovan beskrivna typ av ”insats”, har omsatt värdegrunden i 
praktiskt handlande. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Peter Johanssons (S) yrkanden. 
 
  Forts. 
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  § 71 (forts.) 
  Kriterier för kvalitetspris 2013. 

 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkanden under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med Peter Johanssons (S) 
yrkanden samt i övrigt i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

 ___________________ 
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Diariet   ÄN  
 
 
 
 
 
 
 

  § 72 
  Rapport övertagande hemsjukvård 

 
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar i 
ärendet. 
 
De tekniska svårigheter med Nationell patientöversikt (NPÖ) som funnits 
är nu lösta. Hemsjukvården har nu även börjat använda sig av 
videovårdplaneringar. 
 
Landstinget Blekinge arbetar för närvarande med att revidera riktlinjer för 
palliativ vård. Detta kommer att innebära att kommunens hemsjukvård 
kommer att få ett stöd i sin verksamhet rörande palliativ vård. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

 _________________  
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Diariet   ÄN  
 
 
 
 
 
 
 

  § 73 
  Beslut om eventuellt sammanträde i juli 

   
Jan-Åke Nordin (M) föreslår att äldrenämnden inte ska sammanträda i juli 
månad. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkande under proposition och 
finner förslaget antaget.  

 
  Äldrenämnden beslutar således 
 
  att äldrenämnden inte kommer att sammanträda i juli. 
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Diariet    ÄN  
 
 
 
  
 
 
 

  § 74 
 Delegeringsbeslut  

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret maj 2013. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2013-06-05. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2013-05-15 
- Beslutsdatum 2013-05-24 
- Beslutsdatum 2013-05-29 

 
____________________ 
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 § 75 
  Meddelanden 

 
 Kommunfullmäktige 

§ 65 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för 
Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, Idrott- 
och fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Utbildningsnämnden, 
Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i 
dessa organ. 
§ 68 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för 
Äldrenämnden 

 § 69 Årsredovisning för år 2012 Karlskrona kommun 
§ 73 Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan 
2014-2015 
 
Övrigt 
Tackhälsning från Jan-Åke Nordin. 

 
 ___________________ 
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§ 76 
Information/Frågor 
 
Martin Olsson, förvaltningschef, informerar om ett individuellt 
personalärende. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
------------------------------- 
 
Ordföranden önskar äldrenämnden glad sommar. 
Ordföranden önskar äldrenämnden och samtliga anställda inom 
förvaltningen en skön sommar. 
 
Peter Johansson (S) önskar ordföranden glad sommar. 
 
____________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 28 augusti 
2013.  

 
    § 77 Parentation 
 

§ 78 Cykelstrategi 2030 
 
§ 79 Avgift för bårhusplats 
 

    § 80  Förslag till organisation för hälso- och sjukvård inom äldrenämndens 
verksamhetsområde 

 
    § 81 Förslag till organisation för äldreförvaltningen inom äldrenämndens 

verksamhetsområde.  
     
   § 82 Förslag på förändringar mot bakgrund av förändrad teknik     
               Trygghetslarm 
 
    § 83 Verksamhets- och budgetuppföljning 

 
§ 84      Att utse jurymedlemar till kvalitetspriset 
 

    § 85      Information om Karlskrona kommuns rehabiliteringspolicy. 
 
    § 86       Hälso- och sjukvårdsenkät 2013 
 
     § 87 Delegeringsbeslut 
 

§ 88 Meddelanden 
 
§ 89 Information och frågor 

 
__________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

Måndagen den 28 augusti kl 14.00- 16:32 
 

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) kl 14.00- 15:45 §§ 77- 83 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
   
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S)  
  Kerstin Johansson (S) kl 15.45-16.32 §§ 84-89 
  Bengt Lindström (M) 
  Göran Redeén (KD) 
        
Övriga närvarande ersättare Kerstin Johansson (S) kl 14.00- 15:45 §§ 77- 83 
  Mikael Wickström (S) kl 14.00- 15:55 §§ 77- 86 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M)  
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
    
 Tjänstemän Martin Olsson, förvaltningschef 
  Eva Herbertson, utvecklingschef  
  Christian Bjerström, controller 
  Rickard Löfqvist, larmoperatör  
  Sven-Arne Andersson IT-handläggare 
  Ann-Britt Mårtensson medicinsk ansvarig sjuksköterska   
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor 
  Susanne Nordin verksamhetschef 
  Eva Carlsson Sjögren verksamhetschef 
  Carina Thörnquist verksamhetschef 
  Annika Tronje social samordnare  
  Anna Hedlund, biträdande verksamhetschef  
  Madeleine Alm, nämndsekreterare 
  
Sekreterare   Madeleine Alm 
 
Utses att justera Marianne Nordin 
 
 
 
 
 



  28 augusti 2013 3 

 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 77-89 
  Madeleine Alm 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Marianne Nordin 
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     september 2013,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Madeleine Alm 
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§ 77 
Parentation  
Äldrenämndens ledamot Kenneth Mattsson (FP) har avlidit och därför 
inleds sammanträde med en minnesstund.  
_____ 
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Diariet    ÄN.2013.423.510 
 
 
   
 
 
 
 
 § 78  

 Cykelstrategi 2030 
 

Förslag till cykelstrategi 2030 för Karlskrona kommun är översänt till 
äldrenämnden på remiss. Dokumentet anger en vision för långsiktiga 
satsningar, effektmål för 2030 samt ett handlingsprogram för åren 2014 – 
2016.  
 
Visionen för cykeltrafiken är att cykeln, tillsammans med gång- och 
kollektivtrafiken, år 2030 är det självklara transportvalet. Det ska vara 
enkelt och säkert för alla att cykla. 
 
De långsiktiga målen till 2030 för arbetet med cykling är 
1. Minst 30 % av kommuninvånarna ska cykla året runt till sitt arbete eller 

utbildning. 
2. Minst 75 % av kommuninvånarna ska tycka att Karlskrona är en bra 

cykelkommun. 
3. Risken för en cyklist att skadas i trafiken ska halveras jämfört med 

2011 års nivå. 
 
Handlingsprogrammet för 2014 – 2016 innehåller ett antal åtgärder som är 
sorterade under fyra kategorier: Information och marknadsföring, 
Infrastruktur, Utredningar samt Uppföljning. Information och 
marknadsföring innehåller fyra underkategorier, nämligen 
Medvetandegöra cykling, Mobility management, Marknadsföring av cykel 
och cykelnät samt Kommunen som gott exempel. Infrastruktur innehåller 
två underkategorier, Enklare utan bil och välskötta gc-vägar.  Åtgärderna 
är inriktade i första hand mot stråk/områden där kommunen är ansvarig 
för gator och vägar.  
 
Åtgärderna i handlingsprogrammet ska ansvaras av följande förvaltningar: 

 Tekniska förvaltningen 
 Kommunledningsförvaltningen 
 Socialförvaltningen 
   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Tekniska förvaltningen ansvarar för uppföljningen av 
handlingsprogrammet.  
 
 
   Forts. 
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 § 78 forts 
 Cykelstrategi 2030 

 
Äldreförvaltningens synpunkter 
Övergripande synpunkter 
En sammanhållen och långsiktig cykelstrategi förstärker kommunens 
arbete mot ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ett välplanerat och 
välunderhållet cykelvägsnät underlättar även för personer som tillhör 
kommuninvånare 65 år - w eller äldreomsorgens personal. 
  
Målgrupper 
Förslaget till cykelstrategin anger att den inriktas främst på åtgärder som 
främjar vardagscykling till skola, arbete eller fritidsaktiviteter i större 
tätorter. Av underlaget framgår inte om det finns målgrupper som redan 
cyklar mer frekvent alternativt i mindre omfattning än andra grupper. 
Kunskap om hur bilden av cyklister idag ser ut påverkar valet av åtgärder 
som ska få flera att ta cykel i stället för bil.  En sådan kartläggning kan 
lämpligen bifogas i den föreslagna underhållsutredningen och fungera 
som underlag till huvudcykelstråksutredningen.  
 
Personer 65 år – w är en stor användargrupp av kommunens cykelvägar.  
Samhällets målsättning är att seniorerna bereds möjlighet att aktivt delta 
i samhällslivet och att ha ett fungerande självständigt liv. Antalet aktiva 
seniorer förväntas öka i framtiden. Även antalet personer som är rörliga 
med hjälp av olika rörelsehjälpmedel förväntas öka i betydlig omfattning 
då till exempel användning av permobiler ökar. 
 
Trafiksäkerhet 
Förslag till cykelstrategi anger ett övergripande mål år 2030 som menar 
att cykeltrafiken ska ökas med över 400 % jämfört mot 2012 års nivå. 
Detta innebär att infrastrukturen av cykelvägnätet måste anpassas till det 
ökade flödet. Det ska finnas utrymme såväl för skolbarn som 
arbetspendlare, fritidscyklister och seniorer som cyklar/kör permobiler till 
sina målpunkter. 
 
Tekniska förvaltningen ska göra en inventering av gång- och cykelvägar 
samt investera i fortsatt utbyggnad av cykelnätet. Ett antal separata 
utredningar föreslås kring infrastrukturen som del av 
handlingsprogrammet, bland annat ska en översyn av separering av 
gång- och cykelvägnätet samt cykelkorsningar genomföras under 2014. 
Äldreförvaltningen anser det viktigt att både befintliga och planerade 
gång- och cykelvägar utformas och tydligt separeras från varandra i så 
stor omfattning som möjligt för att ge en tryggare trafiksituation för alla i 
det ökade trafikflödet.                                                     
 
En annan viktig åtgärd ur trafiksäkerhetsperspektiv är byggandet av 
cykelmotorvägar i riktningar där det förväntas mycket arbetspendling.  
 
 
   Forts. 
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  § 78 forts 
 Cykelstrategi 2030 

 
Tillgänglighet och trygghet 
Förslaget till åtgärdsprogram tar upp flera åtgärder som syftar till att 
förbättra skicket av det befintliga cykelvägnätet såsom röja grenar, sätta 
upp belysning och göra om beläggning. Tekniska förvaltningen ska ta fram 
en app med vilken brister i cykelvägsnätet kan rapporteras in.  
 
En utredning ska göras för att optimera drift/snö/underhållsrutiner på 
cykel- och gångvägar. Äldreförvaltningen anser att en sådan utredning bör 
baseras på en kartläggning kring vilka som cyklar idag (kvinnor/män, 
seniorer, skolbarn etc.), vad deras målpunkter är, vid vilka tider cyklandet 
sker och hur riskbilden ser ut för de olika användargrupperna. 
 
Karlskrona kommun har satsat på bättre skyltning på cykelvägarna sedan 
några år tillbaka. Skyltningen bör kompletteras dels med att säkerställa 
information om trafikflödet, till exempel vid ställen där cyklister oväntat ska 
byta från ena sidan av gatan/vägen till den andra, dels med målpunkter 
som ligger längre bort såsom andra kommundelar eller grannkommuner. 
 
Äldreförvaltningen anser att alla åtgärder som ökar tillgänglighet och 
trygghet på cykelvägarna är särskilt viktiga. 
 
Andra väghållare 
Cykelstrategin redovisar utbyggnadsbehov av cykelvägar även i vissa 
områden där någon annan än kommunen är ansvarig för vägar och gator. 
Äldreförvaltningen anser det viktigt att kommunen tar en aktiv roll även 
vad gäller åtgärder som förbättrar trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet oavsett vem den ansvarige väghållaren är. Lämpliga 
samverkansformer bör därför utvecklas för en regelbunden samverkan. 

  
  Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 
 1 att lämna sina synpunkter på cykelstrategi 2030 enligt ovan, samt 
 

2. att skrivelsen kompletteras med att det ska finnas möjlighet till 
sittplatser längs gång- och cykelvägarna. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
________________ 
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Kommunstyrelsen  ÄN.2012.554.055 
Diariet     
  

 
 
 
 
 
 
 
§ 79 

 Avgift för bårhusplats 
 

       Kommunen har enligt 2c § Hälso- och sjukvårdslagen en skyldighet att ta 
hand om avlidna till dess att den döda kroppen överlämnas för bisättning 
(kistläggning). För kommunen innebär det ett transport- och 
förvaringsansvar för alla personer som avlider på särskilt boende. 
 
Ett avtal med Landstinget Blekinge om förvaring av avlidna antogs av 
äldrenämnden 2012-10-24 som innebär att fr.o.m. 2012-07-01 debiteras 
Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun 1 600 kr per avliden. Avgiften är 
fast t o m 2013-12-31 och prisjusteras fr.o.m. 2014-01-01 med SCB:s 
producentprisindex för tjänster(TPI) 68.2D. Årskostnaden beräknas för 
närvarande till 500 000 kr. 
 
Äldrenämnden beslutade 2013-05-22 att bårhuskostnaden för person som 
avlider på särskilt boende ska debiteras dödsboet.  
 
Bestämmelser om vårdavgifter i 26 § Hälso- och sjukvårdslagen medger 
att kommuner får ta ut avgifter i samband med omhändertagande av 
avlidna. Avgiften ingår inte i den kommunala maxtaxan för äldreomsorg 
utan betalas av dödsboet. Avgiften är inte belagd med moms. Sedan 
tidigare finns beslut om avgift för transport av avliden. 

 
       Yrkande 

 Kent Lewén (FP) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag 
 
                 Peter Johansson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag 

   
 Proposition och beslut 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Peter 
Johanssons avslagyrkande och finner att äldrenämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
 
                                                                               Forts. 
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§ 79 forts 

 Avgift för bårhusplats 
 

Votering begärs 
 
Den som vill biträda allmänna utskottets förslag röstar Ja, den som vill 
biträda Peter Johansson avslagsyrkande röstar Nej. 
 
Följande röstar ja: Kent Lewén (FP), Ann-Marie Branje (M), Sigrid 
Johansson (M), Marianne Nordin (M), Weste Brynestam (C) Göran 
Redeén (KD), Bengt Lindström (M), ordförande (M). 
 
Följande röstar nej: Peter Johansson (S), Siv Brorson (S), Alf Öien (S), 
Angela Sandström (S), Christer Göstasson (S), Alf Stålborg (SD), Günter 
Dessin (V)  
 
Äldrenämnden beslutar med 8 ja-röster mot 7 nej- röster och 
finner att äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets  
förslag. 

 
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
  
1. att avgift för bårhusplats tas ut av dödsboet med 1 600 kronor från och 
med 2014-01-01 med uppräkning enligt SCB:s producentprisindex för 
tjänster(TPI) 68.2D, samt 
 
2. att avgiften därefter justeras årligen och anpassas efter Landstinget 
Blekinges debitering. 
____ 
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Diariet   ÄN  
 
 
 
 
 
 
 
  
  § 80 

Förslag till organisation för hälso- och sjukvård inom 
äldrenämndens verksamhetsområde 

                           
      Utvecklingschef Eva Herbertson föredrar ärendet. 
 
      Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2012 fattades beslut 

om att kommunen övertar ansvaret för hemsjukvården. Initialt lades allt 
fokus på patientsäkerheten och ca 47 årsarbetare övergick med sin 
anställning till kommunen 1 januari 2013. Inledningsvis organiserades 
hemsjukvården under verksamhetsområde hemtjänst för att därefter 
genomföra en utredning med syfte att kunna fatta ett slutgiltigt beslut 
om hemsjukvårdens organisation. Äldreförvaltningen har sedan tidigare 
ett hälso- och sjulvårdsansvar för särskilt boende och korttidsvård. 
Denna verksamhet är organiserad i verksamhetsområde särskilt 
boende.  

 
     Utredningen har utgått från nedanstående punkter. 

 
 Brukaren/ patientens individuella behov i fokus 
    Person kontinuitet för insatser för brukare/patient 
 Patientsäkerhet 
 Samordning av insatser från hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten 
 Teamsamarbete runt den enskilde brukaren för en sammanhållen 

vård och omsorg i det dagliga arbetet 
 Resursutnyttjande samordning mellan olika 

kompetenser/verksamhetsområden 
 Kostnadsneutralt organisationsförslag  

 
Yrkande 
Peter Johansson (S) yrkar att en redovisning görs till nämnden på 
uppföljningsplanen och redovisningen görs i samband med slutlig 
organisation inom verksamhetsområdet innan verkställighet.  
Ärendet kompletteras med hur förändringen ska göras, samt varför. 

 
                 Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag  
                                                                                      
      Forts. 
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       § 80 forts 

Förslag till organisation för hälso- och sjukvård inom 
äldrenämndens verksamhetsområde 

 
Äldrenämnden beslutar således  

 
1. att godkänna genomförd utredning med förslag till hälso- och 
sjukvårdsorganisation för äldrenämndens verksamhetsområde,  

 
2. att uppdra till förvaltningschef att inrätta nytt verksamhetsområde,  
 
3. att återrapportera slutgiltig organisering inom 
verksamhetsområdet innan verkställighet, samt 
 
4. att en redovisning görs till nämnden på uppföljningsplanen och 
redovisningen görs i samband med slutlig organisation inom 
verksamhetsområdet innan verkställighet.  

   
  __________ 
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Diariet   ÄN  
 
 
 
 
 
 
 
 
  § 81  

Förslag till organisation för äldreförvaltningen inom 
äldrenämndens verksamhetsområde.  

 
                 Förvaltningschef Martin Olsson föredrar ärendet. 
 

Förvaltningen fick på nämndssammanträdet den 22 maj följande 
uppdrag. ”Förvaltningschefen får i uppdrag, till äldrenämnden i 
augusti, se över förvaltningens organisation utifrån förändringar i 
verksamheten samt att minimera de administrativa kostnaderna” 
 
De förändringar som åsyftas är de förslag och diskussioner som lyfts 
fram när det gäller en sammanhållen hälso- och 
sjukvårdsorganisation, att kunna fokusera mer på det förebyggande 
arbetet och de konsekvenser som följer av uppdraget vikariehantering. 
 
När det gäller uppdraget vikariehantering vill Förvaltningen avvakta 
resultatet av testperioden innan större organisatoriska förändringar 
genomförs.  Mindre justeringar i verksamheten för att säkra testets 
genomförande kan behöva göras. 
 
De flesta områden, så väl som ansvar och mandat, kommer förbli 
oförändrade varför enbart de förändringar som föreslås redovisas. 
 
Verksamheter som påverkas av förslaget ska erbjudas representation 
vid genomförandet. Samverkan med fackliga organisationer sker på 
fastställda samverkansnivåer.  
 
Äldreförvaltningen har den 26 mars 2013, lämnat yttrande och 
beslutsförslag. 

                                                                           
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
                 1. att godkänna förslaget för äldreförvaltningens organisation, 
 

2. att uppdra åt förvaltningschefens att genomföra 
organisationsförändringen inom föreslagen tidsram. 
 

   Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
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Diariet   ÄN  
 
 
 
 

 
 
 
 
        § 82 
                             Förslag på förändringar mot bakgrund av förändrad teknik     
                     Trygghetslarm 

 
                  Larmoperatör Rickard Löfqvist föredrar ärendet. 
 

Sedan ett antal år tillbaka har äldreförvaltningens medarbetare i 
larmteamet varit uppmärksammade på svårigheter vid installation av 
trygghetslarm kopplade till olika telefonilösningar som finns på 
marknaden. Dessa svårigheter har resulterat i kvalitetsbrister som t.e.x 

 
 Fördröjning av installation på grund av att brukaren inte känner till 
 vilken teknik som de har för teleöverföring 
 Det finns ej tillräckligt med IP-adresser för att installera trygghetslarm     
 Dålig kvalitet på internetuppkopplingar 
 Möjlighet att upptäcka fel snabbt 
 Hemtjänst personal kan inte felsöka 

 
Hjälpmedelinstitutet har på uppdrag av regeringen drivit ”Digitala 
trygghetslarm-Ny teknik infrastruktur”  
Regeringsuppdraget syfte var att stödja kommunerna att stärka 
säkerheten i trygghetslarmtjänsterna i samband pågående införande av 
digital teknik inom teleområdet. 

 
En av slutsatserna i hjälpmedelinstitutets rapport är att de analoga ton 
signalerna ställer till problem för trygghetslarm. Sveriges kommuner 
behöver genomföra fullständigt teknikskifte och övergå till att använda 
digitala trygghetslarm som kommunicerar via internetteknik (IP) både för 
fast anslutning och i mobilnätsanslutningar.      

 
Äldreförvaltningens medarbetare i larmteamet har deltagit i 
Hjälpmedelsinstitutet genom deltagande i projektgrupp. 

 
Sveriges kommuner och landsting har genom uppdrag för regional 
utveckling i samverkan inom E-hälsa 2013 som mål att: 

 
 Andelen digitala trygghetslarm skall öka 
 Säkerställa att trygghetslarm som kommunen erbjuder övergår från    

       analog till digital teknik   
      forts 
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     § 82 forts 

Förslag på förändringar mot bakgrund av förändrad teknik     
      Trygghetslarm. 
  

Äldreförvaltningens medarbetare i larmteamet har under hösten 2012 och 
våren 2013 arbetat med att ta fram en plan för att säkerställa överföring av 
larm som bygger på ny teknik. Äldrenämndens arbetsutskott informerades 
2013-02-13 
 
Hjälpmedelsinstitutet har haft i uppdrag att utreda hela hanteringen kring 
digitala trygghetlarm och digital larmmottagning. 
Mot bakgrund av ovan har områdeschef för larmteamet hade kontinuerlig 
kontakt med upphandlingschefen inom Karlskrona kommun, 
hjälpmedelinstitutet gällande upphandling av digitala trygghetslarm och 
digital larmmottagning.  

 
I dagsläget finns det ett nytt protokoll som leverantörerna skall använda i 
trygghetslarmen (SKIPE). Det kommer att innebära analys och förstudie 
av ny teknik som fastställts inom nytt protokoll för trygghetslarm. 
Larmteamets erfarenhet är att den nya teckningen behöver testas i mindre 
skala innan större förändring kan ske. 

 
Larmteamets medarbetare har tillsammans med upphandlingsenheten 
och kommunens jurist undersökt möjligheterna att avropa befintligt avtal 
mellan serviceförvaltningens IT-enhet och Affärsverken för 
datakommunikation av trygghetslarm. Kommunikation innebär användning 
av kommunens stadsnät. 
Utifrån befintligt avtal så har ett förslag till serviceavtal (SLA) arbetats fram 
som skall gälla i åtagande mellan Affärsverken och äldreförvaltningen. 
Genom att låta en aktör ha det totala ansvaret för kommunikation mellan 
bostad och (trygghetslarm) och larmcentral kommer säkerheten att öka 
och avlasta larmtagaren väsentligt genom att: 
 
 Möjligheterna till att installera larm där det idag inte går på grund av                  

         olika kommunikationslösningar 
 Snabbare hantering vid installation av trygghetslarm när det inte finns     

       ett beroende av brukarens kommunikationslösning.     
 Övervakning av trygghetslarm kommer att kunna hanteras på ett   

       säkrare sätt med tätare intervaller snabbare insatser vid drift fel 
 Mindre samtalskostnader för det brukare som idag har analoga    

       Trygghetslarm 
 Möjlighet att kunna koppla på ytterligare tjänster som förväntas.     

 
Utvecklas för att kunna möta utveckling av tjänster inom äldreomsorgen. 
Föreslagen kommunikationslösning kommer att skapa helt nya möjligheter 
för att använda teknik som ett komplement till övriga insatser i ordinärt 
boende.          
 
      Forts. 
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      § 82 forts 
Förslag på förändringar mot bakgrund av förändrad teknik     

     Trygghetslarm. 
                  

I framtagen utredning finns konstadsanalys som är beräknad på den 
kostnadsbild som finns idag. Det finns i nuläget inte en heltäckande bild 
på hur kostnaderna kommer att förändras de närmsta åren. Bedömning 
görs dock att med den bild som finns idag och att när äldreförvaltningen 
har genomfört hela förändringen med digitala trygghetslarm kommer en 
kostnadsökning ha skett som i nuläget är svår att bedöma. Förändringen 
med utbytet av trygghetslarm beräknas ske under 4 år och ske i den 
dagliga driften inom larmteamet. Kostnadsökningen för 2014 med ett 
påbörjat införande beräknas att de nya intäkterna för trygghetslarm som 
äldrenämnden har beslutat om och planerar att besluta om inför 2014. 
Förvaltningens bedömning är sedan att kostnadsökningar som uppstår 
inför 2015 analyseras och behandlas i kommande verksamhetsplan. 

 
Utifrån genomförd utredning och de fördelar som finns att övergå till 
annan teknik för att möta och säkerställa framtida trygghetslarmhantering 
behöver en omställning för att påbörja arbetet. En planering som finns 
framtagen som sträcker sig över 4 år och som möter den förändring som 
förväntas ske nationellt. Kostnadsutvecklingen 2014 bedöms mötas med 
höjning av avgift för trygghetslarm. 

 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 
1. att godkänna utredning till grund för förändringar inom kommunikation 
för trygghetslarm 

 
2. att uppdra till äldreförvaltningen att utifrån utredningen teckna 
serviceavtal med Affärsverken Karlskrona 

 
3. att återapportera till äldrenämnden maj 2014 om utveckling av 
förändringar trygghetslarm, kommunikation och kostnadsutveckling 

  

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 _________ 
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Diariet   ÄN  
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 83 

 Verksamhets- och budgetuppföljning per juni och juli 2013  
   
  Christian Bjerström, ansvarig controller, föredrar ärendet. 

 
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens Intäkter 73 569 75 005 -1 436 
Verksamhetens Kostnader  -507 892  -485 977  -21 915 
Nettokostnad  -434 324  -410 973 -23 351 
       

Bostadsanpassningsbidrag - 6 794 - 5 560 - 1 234 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att en redovisning görs på äldrenämndens arbetsutskott 
den 11 september 2013 avseende särskilt boende och hemtjänst. 
 
Peter Johansson (S) yrkar att man återigen skickar en skrivelse till 
budgetberedningen och kommunstyrelsen. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Peter Johansson (S) tilläggsyrkande 

   
 Äldrenämnden beslutar således 

 
1. att godkänna redovisningen juni och juli 2013, 
 
2. att en redovisning görs på äldrenämndens arbetsutskott den 11 
september 2013 avseende särskilt boende och hemtjänst  

 
3. att återigen tillskriva Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och 
budgetberedningen. 
 

4. att nämnden med den budget fullmäktige anslagit inte kommer att klara de 
krav, lagstiftning och Kommunfullmäktiges mål ställer för innevarande år samt 
för 2014.  
 
5. att begära att få ta del av den reserv som skapades i samband med 
skatteväxling inför hemsjukvårdens kommunalisering (Kommunfullmäktiges 
sammanträde 13 december 2012, § 205) enligt följande:  
2013: 700 tkr     forts 
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§ 83 (forts)  
 Verksamhets- och budgetuppföljning per juni och juli 2013  
 

2014: 1,4 mnkr  
2015: 2,1 mnkr  
Detta med anledning av utbildningsbehov och att kommunen har sämre 
inköpsavtal jämfört med Landstinget Blekinge.  
 
6. att förvaltningschefen ges i uppdrag att återigen tillskriva 
budgetberedningen om omprövning av ramreducering omfattande 10 mnkr.  

 _________ 
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Diariet                    ÄN 

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  § 84 
       Att utse jurymedlemar till kvalitetspriset. 
 

Ordförande föreslår Sigrid Johansson (M) och Karin Karlsson från 
kommunala pensionärsrådet (KPR)  

 
Angela Sandström (S) föreslår Peter Johansson (S) 
 
Peter Johansson (S) föreslår Sigrid Johansson (M) som sammankallande  

 
Äldrenämnden beslutar 

 
1. att Sigrid Johansson (M), Karin Karlsson från kommunala 
pensionärsrådet (KPR) och Peter Johansson (S) utses som 
jurymedlemar till kvalitetspriset, samt  

 
               2. att Sigrid Johansson (M) är sammankallande.  

 _____ 
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Diariet  ÄN  
 
 
  
 
 
  
  
 
  § 85 
         Information om Karlskrona kommuns rehabiliteringspolicy. 
 

Ordförande beslutar 
 
att ärendet utgår  
___ 

 
                      



  28 augusti 2013 21 

 
Diariet  ÄN  
 
 
  
 
 
  
  
 
  § 86 
         Hälso- och sjukvårdsenkät 2013 
 

Under v 17 år 2013 besvarade de patientansvariga sjuksköterskor (PAS) 
en enkät om den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Enkäten 
är sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
undersökningen är en del i MAS-tillsynen.  

 
I år är att frågorna om läkemedel helt anpassade till SKL:s nationella 
projekt Bättre liv för sjuka äldre. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
____ 
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Diariet    ÄN  
 
 
 
  
 
 
 

  § 87 
 Delegeringsbeslut  
    

1. Biståndsbeslut från myndighetskontoret juni 2013. 
2. Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2013-08-14. 

            3. Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  
a) Beslutsdatum 2013-06-20 
b) Beslutsdatum 2013-06-27 
c) Beslutsdatum 2013-06-19 
d) Beslutsdatum 2013-06-14 
e) Beslutsdatum 2013-07-05 
 f) Beslutsdatum 2013-07-11 
 

Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

 ____________________ 
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 § 88 
  Meddelanden 

 
Kommunfullmäktige 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 4 juni 2013 §§ 133, 
plan för tillskapandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder för äldre. 
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 18 juni 2013 §§ 87, uppföljning per 
den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter. 
3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 18 juni 2013 §§ 88, uppdrag att ta 
fram förslag om nytt åtgärdspaket för att åstadkomma en 
resultatförbättring redan år 2013. 
4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 18 juni 2013 §§ 89, förslag till 
resultat   reglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande 
investeringsmedel. 
5. Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2013-2022. 
6. Skrivelse 2013-06-24 till kommunstyrelsen med anledning av 
äldrenämndens budgetuppföljning 31 maj 2013. 
7. Skrivelse 2013-06-24 till budgetberedningen med anledning av 
äldrenämndens budgetuppföljning 31 maj 2013. 
8. Skrivelse 2013-06-24 till kommunfullmäktige med anledning av 
anslagen budget 2014. 
9. Skrivelse 2013-04-18 till socialstyrelsen, begäran om krav på åtgärder 
gällande samvekan mellan Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, HS 
Service och Support AB och Precare Blekinge AB. 

 ___________________ 
 



  28 augusti 2013 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

   § 89 
Information och frågor 

 
Ordföranden informerar att den 11 september kommer det att vara en 
planeringsdag för äldrenämndens arbetsutskott, samt att representanter 
för (C), (V), och (SD) bjudas in till planeringsdagarna. 
----- 
 
Adlersten 
 
Verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren informerar om Adlersten utifrån 
artikeln som stod i BLT. 
 
Angela Sandström (S) undrar om frågan har varit uppe på något APT. 
 
Ewa Carlsson Sjögren svarar att det inte varit uppe på något APT, samt 
att områdeschefen inte visste något om problemen. 
 
----- 
Rosengården 
 

Social sammordnare Annika Tronje informerar om Rosengården och de 
klagomål som kommit in. 

 
Alf Öien (S) undrar om det är möjligt att byta boende om man inte är nöjd 
med boendet 
 

   Annika Tronje svarar att det är möjligt. 
 

----- 

Personalärende 
 
Martin Olsson förvaltningschef ger information i ett personalärende. 
 
----- 
Digitala nycklar 
Peter Johansson (S) undrar varför man inte använder digitala nycklar. 
 
Verksamhetschef Carina Törnqvist infomerar om att under en 
övergångsperiod så har man både haft digitala nycklar och vanliga 
nycklar. 
---- 
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   § 89 
Information och frågor 
 
Elineberg 
Kerstin Johansson (S) undrar om terapin i Elineberg ska stängas 
 
Verksamhetschef Carina Törnqvist informerar om att det aldrig varit på tal 
att terapin ska stängas. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 25 
september 2013.  

 
    § 90      Boendeplanering  
 

§ 91 Fördjupning av översiktsplan för skärgården i Karlskrona kommun 
 

    § 92 Avgift för trygghetslarm  
 

    § 93      Verksamhets- och tertial budgetuppföljning per maj, juni, juli och 
                 augusti. Personalnyckeltal 
 
    § 94 Information om bostadsanpassning, trösklar 
 
   § 95 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda 
   beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§  
 
    § 96 Fyllnadsval efter  Kenneth Mattsson 
 
     § 97 Delegeringsbeslut 
 

§ 98 Meddelanden 
 
§ 99 Information och frågor 

 
__________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 25 september kl 14.00- 16:30 
Ajournering kl 16.30-16.35 §§ 90 

 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S)   
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
   
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S)  
  Agneta Möller (FP) §§ 91 - §§ 99 
 
        
Övriga närvarande ersättare Kerstin Johansson (S)   
  Mikael Wickström (S) 
  Gunnar Sandwall (M)  
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
    
 Tjänstemän Martin Olsson, förvaltningschef 
  Eva Herbertson, utvecklingschef  
  Christian Bjerström, controller 
  Anna Neij, personalspecialist  
  Birgit Palmgren, BAB-handläggare 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor 
  Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska   
  Susanne Nordin, verksamhetschef 
  Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende
  Carina Thörnquist, områdeschef 
  Anna Hedlund, biträdande verksamhetschef  
  Maria Appelskog, biträdande verksamhetschef 
  Madeleine Alm, nämndsekreterare 
  
Sekreterare   Madeleine Alm 
 
Utses att justera Alf Stålborg  
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 90-99 
  Madeleine Alm 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Alf Stålborg 
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den                2013,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Madeleine Alm 
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Diariet    ÄN.2011.254.736 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
§ 90 
Boendeplanering 
 
Utvecklingschef Eva Herbertsson föredrar ärendet. 

 
Det nybyggda omvårdnadsboendet vid Handelsträdgårdstomten planeras 
att vara inflyttningsklart februari 2014. 
Boendet innehåller 48 lägenheter och en träffpunkt.  
Som tidigare planerats i budget och verksamhetsplan 2012 och 2013 så 
förväntas det nya boendet att rymmas inom de ekonomiska medel som 
följs av att stänga andra bostäder i nuvarande särskilda boenden. 
Äldrenämnden har avsatt 1mkr för 2013 och 3 mkr 2014 för att under en 
övergångsperiod kunna bedriva verksamheter parallellt vid uppstarten och 
inflyttning till nytt boende. 

 
En områdeschef har rekryterats som påbörjar sitt arbete 1 oktober 2013 
med att planera för uppstart av verksamheten.  
I verksamhetsplan för 2013 har äldrenämnden beslutat om att ge 
förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att möjliggöra och pröva 
ny teknik inom nytt omvårdnadsboende Handelsträdgården.  
Ett sådant utvecklingsarbete pågår parallellt och det finns idag förslag på 
ett antal nya tekniker som kan komma att prövas inom boendet. 

 
Förvaltningen har vid Äldrenämndens utvecklingsarbetsutskott 2013-09-11 
presenterat olika förslag till vilka enheter som föreslås läggas ner. 

 
Ordförandedirektiv  
2013-09-13 har ordföranden i äldrenämnden lämnat ordförandedirektiv på 
boenden; Mogården 17 lägenheter, Sollyckan/Erikshill 12 lägenheter och 
Hjulhammar 20 lägenheter, totalt 49 lägenheter 

 
Ekonomisk effekt av föreslagen planering blir för 2014 en ökad kostnad på 
cirka 4mnkr. 2015, under förutsättning att hyreskostnad kan upphöra, 
kommer förslaget att vara kostnadsneutralt mot nedläggning och 
nyetablering.     Forts 
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§ 90 forts 
Boendeplanering 
 
De boende som föreslagits läggas ner har behov av att renoveras 
alternativt byggas om inom den närmsta planperioden.  
 
 
Boendena har idag inte den boende-, livs och vårdmiljö som 
äldrenämnden eftersträvar i ramprogram antaget av Äldrenämnden 2011-
05-25.                                                                                     
 
Förändringen kommer att beröra ca 50 brukare anhöriga och ca 60 
medarbetare. Förändringsarbetet startar efter äldrenämndens beslut 2013-
09-25 och kommer genom olika aktiviteter vara aktuellt tills alla brukare 
bytt boende och personal arbetsplats 
 
Äldrenämndens ordförande och vice ordförande har informerat berörd 
personal vid informationsmöten 16 september 2013 och fackliga 
organisationer har fått information 13 september 2013 för att kunna 
medverka vid planerade informationsmöten till personal. 
 
Kommunala pensionärsrådets AU har informerats 16 september 2013   
 
Brukare och anhöriga inbjuds till informationsmöten 23 och 24 september  
Förvaltningen kommer att ha en upprättad projektorganisation för 
genomförande som kommer att fortlöpa under tid tills all förändring 
genomförts och kan utvärderas i sin helhet. 
 
Fortsatt planering för genomförande  
Alla berörda brukare kommer att erbjudas en individuell planering 
tillsammans med boendesamordnare och områdeschef där möjlighet skall 
ges att flytta till annat omvårdnadsboende om detta kan erbjudas innan 
nedläggning av boendet. 
 
Uppsägning av hyresavtal med avseende bostadslägenhet kommer att 
sägas upp med enskild hyresgäst och hanteras i samråd med kommunens 
jurist.  
Ny brukare kan komma att erbjudas lägenhet vid aktuella boende som 
läggs ned om lägenheter blir lediga. 
Biståndsbeslutet kommer då att formuleras så att sökande får ett beslut 
om boende med att sedan flytta med till Handelsträdgården.   
 
Om inte anhöriga har möjlighet att vara behjälplig vid inflyttning till ny 
bostad kommer äldreförvaltningens personal att bistå den enskilde med 
den hjälpen. 
Kostnad som uppstår i form av transporter och överflyttning av telefon 
bekostas av äldrenämnden.    Forts 
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§ 90 forts 
Boendeplanering 
 
Personal vid berörda enheter kommer att erbjudas att söka arbete vid 
nyöppnat boende alternativt planeras in på tjänster inom förvaltningen som 
är lediga eller blir lediga vid nyrekrytering till Handelsträdgården.   
All berörd personal kommer att erbjudas samtal för individuell planering 
efter beslut är fattat om aktuella enheter. 
 
Förvaltningen kommer fortlöpande informera äldrenämnden hur 
genomförandet fortskrider. 
 
Äldrenämndens ordförande föreslår äldrenämnden besluta  
 
1. att berörda personer som bor på nedan beskrivna boenden skall 
erbjudas ny lägenhet i vårt nya omvårdnadsboende på 
Handelsträdgården i Vedeby. Önskar någon att komma till ett annat 
omvårdnadsboende, skall detta beaktas, 
 
2. att genomföra stängning av Hjulhammar, 20 bostäder, 
 
3. att genomföra stängning av Erikshill, 6 bostäder, 
 
4. att genomföra stängning av Sollyckan, 6 bostäder, 
 
5. att genomföra stängning av 17 bostäder på Mogården (avd 1 och 2), 
samt 
 
6. att förvaltningen påbörjar arbetet och planeringen av utvecklingen av            
Mogården i Rödeby    
 
Yrkande  
Ordförande yrkar att verksamheten vid handelsträdgården planeras med 
inriktning mot 28 lägenheter för personer med demenssjukdom, samt 
attsats 6 ändras till följande att förvaltningen påbörjar avtalet och 
planeringen av utvecklingen av Mogården i Rödeby i samverkan med 
tekniska förvaltningen. 
 
Peter Johansson (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att flytta 
enheterna så sammanhållna som möjligt och att personalen erbjuds flytta 
med.  
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till attsats 1-5 och samt bifall på ordförandes 
ändringsyrkande på attsats 6, samt yrkar att förvaltningen så långt det är 
möjligt beakta de synpunkter som framkommit vid träffar med 
brukare/närstående vad gäller god personalkontinuitet. forts. 
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§ 90 forts 
Boendeplanering 
 
Ajournering   
 
Kent Lewén (FP) yrkar avslag på Peter Johanssons tilläggsyrkande 
 

 Proposition och beslut   
Ordförande ställer proposition på Kent Lewéns tilläggsyrkande mot Peter 
Johanssons tilläggsyrkande och finner att äldrenämnden beslutar enligt 
Kent Lewéns förslag. 
 
Votering begärs 
 
Den som vill biträda Kent Lewéns förslag röstar Ja, den som vill 
biträda Peter Johanssons förslag röstar Nej. 
 
Följande röstar ja: Kent Lewén (FP), Ann-Marie Branje (M), Sigrid 
Johansson (M), Marianne Nordin (M), Weste Brynestam (C) Elin 
Håkansson (KD) och ordförande. 
 
Följande röstar nej: Peter Johansson (S), Eva-Lotta Altvall (S), Alf Öien 
(S), Angela Sandström (S), Christer Göstasson (S), Alf Stålborg (SD), 
Günter Dessin (V).  
 
Äldrenämnden beslutar med 7 ja-röster mot 7 nej- röster och 
med ordförandens utslagsröst finner äldrenämnden att man beslutar enligt 
Kent Lewéns förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar 

 
1. att berörda personer som bor på nedan beskrivna boenden skall 
erbjudas ny lägenhet i vårt nya omvårdnadsboende på 
Handelsträdgården i Vedeby. Önskar någon att komma till ett annat 
omvårdnadsboende, skall detta beaktas, 
 
2. att genomföra stängning av Hjulhammar, 20 bostäder, 
 
3. att genomföra stängning av Erikshill, 6 bostäder, 
 
4. att genomföra stängning av Sollyckan, 6 bostäder, 
 
5. att genomföra stängning av 17 bostäder på Mogården (avd 1 och 2), 
samt 
 
6. att förvaltningen påbörjar arbetet och planeringen av utvecklingen av            
Mogården i Rödeby, i samverkan med tekniska förvaltningen 
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7. att Verksamheten vid handelsträdgården planeras med inriktning mot 
28 lägenheter för personer med demenssjukdom, samt 
 

 
8. att förvaltningen så långt som möjligt beaktar de synpunkter som 
framkommit vid träffar med brukare/närstående vad gäller god 
personalkontinuitet. 
 
Samtliga (S)-ledamöter reserverar sig till förmån för sina egna förslag 
Peter Johansson (S), Eva-Lotta Altvall (S), Alf Öien (S) Angela Sandström 
(S), Christer Göstasson (S),  
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen ÄN.2013.435.214 
Handläggare 
Diariet     
 
 
 
 
 
 
 § 91  

Fördjupning av översiktsplan för skärgården i Karlskrona kommun 
 

 Förslag till Fördjupning av översiktsplan för skärgården i Karlskrona 
kommun är översänt till äldrenämnden för samråd.  

 Kommunens översiktsplan, Karlskrona 2030, fastställdes av 
kommunfullmäktige 2010. Översiktsplanen kan kompletteras med 
särskilda fördjupningar som fokuserar på utveckling av ett tema eller 
ett geografiskt område, i detta fall Karlskrona skärgård. 

 Sex strategier tas upp som vägledande för en levande skärgård: 

- Attraktiva skärgårdssamhällen 
- Rikt näringsliv 
- Utveckla båtliv och turism 
- Naturskön skärgård 
- Förbättrad kollektivtrafik 
- Effektiv infrastruktur 

 Gemensamt för flera strategier är målsättningen att styra 
bebyggelseutvecklingen till strategiskt goda lägen vilket stärker underlag 
för kollektivtrafik och olika servicefunktioner i området. Effektiv och säker 
infrastruktur är en annan förutsättning för en levande skärgård. 

 Mycket vikt läggs på strategier och åtgärder som ska säkerställa 
förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv samtidigt som ekologisk 
hållbarhet lyfts fram.   

 Äldreförvaltningens synpunkter 

 Vid en tidigare fas av planprocessen, under programsamråd, gjorde 
äldreförvaltningen en utredning angående de förutsättningar som påverkar 
äldrenämndens verksamheter i skärgården. Äldrenämndens yttrande. 
angående programsamrådshandlingar hade ovan nämnd utredning som 
grund. 

      Forts. 

 
 



  25 september 2013 11 

 
 § 91 forts 

Fördjupning av översiktsplan för skärgården i Karlskrona kommun 
 
 Äldrenämndens yttrande tog upp viktiga frågor för social hållbarhet: 

- Boendeplanering för att tillskapa bostäder med god tillgänglighet i 
attraktiva kust-/skärgårdssamhällen. Äldre skärgårdsbor ska kunna 
fortsätta att leva i sin invanda miljö även när omsorgsbehovet ökar och 
livet på öarna känns otryggt. 

- Välplanerad och fungerande busstrafik och ökad öppen närtrafik för att 
möjliggöra deltagande i samhällslivet även för seniorer. 

- Smarta trafiklösningar till och mellan bebodda öar för att effektivisera 
äldreomsorgens resursanvändning. 

- Småskaligt omsorgsföretagande, särskilt på öar utan fast 
vägförbindelse. 

- Detaljplaner som säkerställer möjligheten till rekreation i närområdet för 
barnfamiljer, äldre samt personer med funktionsnedsättningar genom 
att ha kvar grönytor och fria stränder. 

- Robust infrastruktur och teknisk försörjning som klarar olika typer av 
störningar. 

- En social konsekvensanalys som belyser planens sociala aspekter för 
de bofasta i området. 

- Nödvändighet av samverkan mellan olika aktörer i skärgården. 
 
 Äldrenämndens synpunkter har i stora drag beaktats i förslaget till 

Fördjupning av översiktsplan för skärgården.   

 Analys av befolkningsstatistiken anger att andelen invånare i övre 
mellanåldrar och äldre åldrar är högre än genomsnittet i hela kommunen 
(undantag Möcklö). Könsfördelningen anges vara densamma som i 
kommunen totalt, 49 % kvinnor och 51 % män. En könskonsekvensanalys 
skulle varit viktig utifrån kunskapen att andelen kvinnor ökar kraftigt i de 
äldre invånargrupperna. En sådan analys är värdefull som underlag bland 
annat för boendeplanering i skärgården och kollektivtrafikens utveckling.  

Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 
att lämna sina synpunkter på fördjupning av översiktsplanen för 
skärgården enligt ovan. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldrenämndens arbetsutskott 
förslag 
_____ 
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Kommunstyrelsen                  ÄN. 2009.414.706 
Handläggare 
Diariet       
   
  

 
 
 
 
§ 92 

 Höjning av avgift för trygghetslarm  
 
 I äldrenämndens verksamhetsplan 2013 och plan 2014-2015 har 

äldrenämnden gjort en bedömning att kostnaderna för trygghetslarm i 
ordinärt boende kommer att öka utifrån kravet på ny teknik som 
säkerställer ansvar trygghet och kvalitet vid installation av trygghetslarm. 

 Den analoga tekniken kommer inom den närmsta tiden behöva bytas ut 
och det kommer att medföra ökade kostnader. 

 
 Äldrenämnden beslutade 2013-08 en utredning till grund för förändringar 

inom kommunikation för trygghetslarm. 
 Beslutade utveckling bedöms att påverka kostnadsutveckling.  
 
 I budget och verksamhetsplan 2013 och plan 2014-2015 fanns föreslagen 

höjning med 100 kronor för trygghetslarm  
 Vid sammanträde med kommunala Pensionärsrådet 2012-12-12 framkom 

att föreslagen höjning av trygghetslarm från 2014 med fördel skulle delas 
upp med höjning i två etapper. 

 
 Äldrenämnden beslutade att föreslå fullmäktige besluta om att avgiften 

höjs 50 kronor per månad från 1 mars  
 
 Beslutad höjning verkställdes av äldreförvaltningen genom ny avgift till 

brukarna from 2013-08-09 
 
 Mot bakgrund av ovan förslås höjning av avgifter trygghetslarm 50 kronor 

per månad etapp två gälla from 2014-04-01 
 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen 
hemställa hos kommunfullmäktige att besluta 

 
 att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från 1 april  
                         2014. 
  
 Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
  
 Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 _____   
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Kommunstyrelsen   ÄN. 2013.66.042  
Ledningsgrupp 
Controller 
Diariet      
 
 
 
 
  
  § 93 

Verksamhets- och budgetuppföljning per den 31 augusti 2013 
 
Controller Christian Bjerström och personalspecialist Anna Neij föredrar 
ärendet.  

                            
Delårsrapport har upprättats enligt gällande anvisningar för uppföljning 
2013 beslutade av KS 2013-01-08, §10. Rapporten innehåller 
personalnyckeltal, uppföljning av mål och uppdrag, uppföljning av 
internkontrollplan, verksamhetsstatistik samt ekonomiskt utfall per den 31 
augusti 2013 jämte helårsprognos för år 2013. Delårsrapporten i 
sammanställt format har överlämnats till Kommunledningsförvaltningen 
den 18 september 2013. 

 
 Äldrenämndens tilldelade ram för 2013 enligt ständig budget 130831 

uppgår till 712,2 mnkr. Nettokostnadsutfall per aug uppgår till 491 mnkr 
och budgetavvikelsen till – 21,4 mnkr. 

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att godkänna delårsrapporten per 2013-08-31, samt 
 
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen 
 
Yrkande  
Peter Johansson (S) yrkar att man återigen skriver till kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen, breven ska innehåll samma information som man 
tidigare skrivit, samt understryka de 3 månader äldrenämnden väntat på 
svar från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Det ska också 
påpekas att äldrenämnden ej har möjlighet att påverka inverkan när svar 
uteblir.  
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
1. att godkänna delårsrapporten per 2013-08-31,  
 
2. att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
och revisionen, samt 
     Forts. 



  25 september 2013 14 

 
  § 93 forts 

Verksamhets- och budgetuppföljning per den 31 augusti 2013 
 
3. att äldrenämnden ska återigen tillskriva Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen. 
____ 
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Diariet   ÄN  
 
 
 
 
 
 
 
 
  § 94 
   Information om bostadsanpassning, trösklar 
 
   Birgit Palmgren, BAB-handläggare föredrar ärendet. 
 
   Åtgärdande av nivåskillnader vid trösklar 
 

Sammanfattning ur lagen (1992/1574) om bostadsanpassningsbidrag. 
 Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till enskild person som bor 

permanent i bostad med äganderätt, hyres- eller bostadsrätt. 
 Bidrag kan beviljas för fasta åtgärder som är av nödvändighet för att 

bostaden ska vara tillgänglig och funktionell i förhållande till 
funktionsnedsättningen 

 Funktionsnedsättningen ska vara bestående. 
 Funktionsnedsättningen ska vara direkt kopplad till de åtgärder man söker 

bidrag för. 
 Bidrag lämnas till skälig kostnad. 
 Lagens ändamål är att genom bidrag till anpassning av bostäder ge 

personer med funktionshinder möjlighet till ett så självständigt liv som 
möjligt i eget boende. 
 
Ca 25% (uppskattningsvis) av inkomna ansökningar gäller åtgärdande av 
trösklar 

 Förutsättning för att kunna komma hem från korttidsboende, sjukhus m.m 
Viktig del vad gäller tillgänglighet i boendet och kunna utföra de primära  
behoven i hemmet. 

 Mindre insatser från t ex hemtjänst då individen blir mer självständig. 
 Tryggare hemgång. 

Önskemål från olika aktörer kring individen och Äldreförvaltningen om 
förenklad och snabbare rutiner vid bidrag till åtgärdande av trösklar i 
hemmet. 
 

   Äldrenämnden beslutar  
 
   1. att ta informationen till dagens protokoll, samt 
 

2. att ärendet kommer att behandlas på äldrenämnden i oktober 
   _____ 
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Kommunfullmäktige  ÄN.2012.982.730 
Socialstyrelsen 
Revisionen 
Diariet    
 
 
 
 
  
        § 95 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§. 

 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställt inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Socialstyrelsen (individbaserade rapporter).  

  Äldrenämnden rapporterar, per den 310613, att det fanns 6 beslut som 
inte verkställts inom tre månader. 

  Skälen till att beslut inte verkställts: 

  Tackat nej till anvisning, brukare önskar invänta boende  
  placering enligt önskemål.  5 
  Tackat nej och återtagit ansökan  1 
  Blivit verkställt, dock inte inom 3 månader. 4 
  Av de som tackat nej och önskar specifikt boende  
   

Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 

  att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, socialstyrelsen samt 
kommunens revisorer.                 

  
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 _______ 
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Diariet   ÄN.2013.757.102 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
        § 96 
                Fyllnadsval efter Kenneth Mattsson 
 
  
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att Lena Hjort (FP) väljs till ledamot i Äldrenämndens arbetsutskott. 

   
  ___________ 
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Diariet    ÄN  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
   
  § 97 

 Delegeringsbeslut  
    

                      1.  Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2013-09-12. (Pärmen). 
                      2.  Delegationsbeslut från biståndshandläggare. (Pärmen) 

  Beslutsdatum 2013-08-01 – 2013-08-31 
                      3.   Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare. (Pärmen) 

a) Beslutsdatum 2013-07-18 
b) Beslutsdatum 2013-07-25 
c) Beslutsdatum 2013-08-13 
d) Beslutsdatum 2013-08-15 
e) Beslutsdatum 2013-09-02 
f) Beslutsdatum 2013-09-13 

 
 Äldrenämnden beslutar  

 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

 ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  25 september 2013 19 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 98 

  Meddelanden 
 

      a) Tack brev från ordföranden 
b)  Protokollsutdrag kommunfullmäktige 23 maj 2013 §§ 65, 
revisonsrättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, 
Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, 
Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i 
dessa organ. 
c) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 23 maj 2013 §§ 68, 
revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för Äldrenämnden. 
d) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 23 maj 2013 §§ 69, Årsredovisning 
för år 2012 Karlskrona kommun. 
e) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 23 maj 2013 §§ 73, Förslag om 
ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan 2014-2016. 
f) Socialstyrelsen 2013-09-11, förtydligande: Regler om ansvar och 
bemanning träder i kraft 2015 
g) Kommunstyrelsen 2013-09-03 §§ 158, resepolicy för Karlskrona 
Kommun. 

 ___________________ 
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   § 99 
Information och frågor 

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson informerar om 
händelse på gruppboende 
------- 
 
Socialt ansvarig samordnare 
 
2:e vice ordförande Peter Johansson (S) undrar när ärendet avseende 
social ansvarig samordnare (SAS) ska behandlas på äldrenämnden. 

 
Förvaltningschefen Martin Olsson informerar om att ärendet kommer att 
behandlas på äldrenämndens sammanträde i oktober. 

 _____ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 23 oktober 
2013.  

 
    § 100    Internationella Programet remiss svar 
 

§ 101 Hyra Handelsträdgården 
 

    § 102 Boendeplanering Hammarbygården, Fregatten och Hasslö  
 
    § 103    Förslag till förenklad handläggning för åtgärdande av trösklar. 

Ärende utgår, kommer att behandlas på äldrenämndens sammanträde i 
november    

 
    § 104 Verksamhets- och budgetuppföljning per september 2013 
 
   § 105  Fastställande av sammanträdesplan 2014    
 
    § 106 Information från socialt ansvarig samordnare  
 
     § 107 Information om rehabiliteringsinsatser personal 
 

§ 108 Information om boendeplanering för öppnande av nytt boende, 
Handelsträdgården 

 
§ 109  Information om redovisning av resultat från nattfastemätning maj 2013 
 
§ 110 Information om debiteringsprinciper för kostenhetens tjänster 
 
§ 111 Information om, svar på skrivelse angående flyttning av demensboende 
 
§ 112 Information om brev som översändes till äldrenämnden på uppdrag av 

ordförande. 
 
§ 113 Delegeringsbeslut 
 
§ 114  Meddelanden 
 
§ 115 Information och frågor 
 
§ 116 Avtackning 
__________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 23 oktober kl 14.00- 16:40 
 
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) 
  Christer Göstasson (S) §§100-§§109 (16:24)  
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Lena Hjorth (FP)  
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
   
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S)  
  Agneta Möller (FP) 
  Jonas Nilsson (S) §§109-§§116   
       
Övriga närvarande ersättare Kerstin Johansson (S) §§100-§§108 (16:00) 
  Mikael Wickström (S) §§100-§§109 (16:22) 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
    
 Tjänstemän Martin Olsson, förvaltningschef 
  Eva Herbertson, utvecklingschef  
  Christian Bjerström, controller 
  Anna Neij, personalspecialist  
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor 
  Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska   
  Susanne Nordin, verksamhetschef  
  Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende
  Carina Thörnquist, områdeschef 
  Anna Hedlund, biträdande verksamhetschef  
  Maria Appelskog, biträdande verksamhetschef 
  Annika Tronje, social samordnare 
  Mia Ericsdotter, rehab samordnare §§106 - §§108 
  Åsa Ottosson, dietist 
  Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare §§100 - §§104   
  Madeleine Alm, nämndsekreterare  
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Sekreterare   Madeleine Alm 
 
Utses att justera Weste Brynestram 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 100 - 116 
  Madeleine Alm 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Weste Brynestam 
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den   oktober 2013,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Madeleine Alm 
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Diariet    ÄN.2013.532.105 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
§ 100 
Internationella Programet remiss svar 

 
Förslag till Internationellt Program för Karlskrona kommun 2014 – 2020 är 
översänt till äldrenämnden på intern remiss. 
Programmet ska utgöra grund för kommunens internationella arbete, 
belysa mål, ge underlag för prioriteringar samt beskriva 
ansvarsfördelningen för arbetet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunens internationella arbete består av tre delar: 
- Omvärldsbevakning 
- Verksamhetsutveckling 
- Positionering 

 
Prioriterade utvecklingsområden utgår från ifrån kommunens vision 
”Karlskrona 2030”. Två av områdena, Attraktiv livsmiljö och Utbildning och 
kunskap, är aktuella för äldrenämndens verksamheter. Attraktiv livsmiljö 
omfattar en hållbar och attraktiv miljö för samtliga invånare och besökare 
och hur den kan skapas och underhållas. Prioriterade insatser inom 
området Utbildning och kunskap innehåller bland annat 
kompetenshöjande åtgärder för kommunens personal. 
Varje nämnd och bolag ansvarar för att styra och följa upp det 
internationella arbetet inom sitt verksamhetsområde. Arbetet ska 
beskrivas i verksamhetsplanen och resurser inarbetas i internbudgeten. 
Uppföljning sker årligen vid årsbokslutet. 
Förvaltningarna ansvarar för att integrera det internationella arbetet i 
verksamheten och utser minst en representant till en 
kommunövergripande samordningsgrupp.  
Det internationella programmet hänvisar till vänortsavtalen som innehåller 
överenskommelser av konkreta åtgärder mellan vänorter. Äldrenämndens 
verksamheter berörs av dessa avtal. 

 
Äldreförvaltningens synpunkter     
Förslaget till Karlskrona kommuns internationella program ger en samlad 
bild av de dokument som ligger till grund för och de mål som styr 
kommunens internationella arbete. Programmet beskriver hur ansvaret för 
arbetet fördelas och vad syftet är.  
 
     Forts. 
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 § 100 (forts) 
         Internationella Programet remiss svar 

 
För äldrenämndens verksamheter innebär förslaget en uppmaning att ta 
del av den kompetensutveckling som kunskapsutbyte med andra länder 
möjliggör. Vissa insatser kan finansieras genom internbudgeten medan 
andra ska bedrivas med stöd av externa projektmedel.  
I äldrenämndens verksamheter är det många kvinnor, både som brukare 
(över hälften) och personal (över 90 %). Ur jämställdhetsperspektiv är det 
viktigt att personal inom äldreomsorgen säkerställs likvärdiga möjligheter 
att medverka i kommunens internationella arbete som personal inom 
övriga verksamhetsområden erbjuds. 
 
Arbetsutskottet föreslår Äldrenämnden besluta 

 
att lämna sina synpunkter på Internationellt program för Karlskrona 
kommun 2014 - 2020 enligt ovan. 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  23 oktober 2013 7 

Diariet   ÄN.2011.254.736 
    
 
 
 
 
 
 
 § 101 
        Bostadshyror Handelsträdgården 2014 
 

Hyresnivån för Handelsträdgården utgår från förvaltningens hyresavgifter i 
befintliga särskilda boenden år 2013. Bedömningen av hyresnivån för de 
nybyggda bostäderna på Handelsträdgården är att de ska grundas i de för 
förvaltningen högsta avgifterna för enrumsbostäder med en sedvanlig 
uppräkning för hyreshöjning mellan åren. Bedömningen grundar sig i den 
höga standard samt lokalisering som boendet har. 

 
Hyresbeloppet föreslås i 2013 års nivå att fastställas till 5 775 kr per 
bostad. 

 
Arbetsutskottet föreslår Äldrenämnden besluta 

 
att godkänna föreslaget hyresbelopp för Handelsträdgårdens bostäder 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
_____ 
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Diariet                  ÄN. 
        
  
  

 
 
 
 
§ 102 
Uppdrag boendeplanering beslutade i verksamhetsplan 2013 
Hammarbygården, Björkhaga och Fregatten  

 
Omvårdnadsboendet Hammarbygården  
Inom omvårdnadsboendet Hammarbygården finns det delar som inte 
uppfyller krav på boendemiljöer som äldrenämnden har. 
Äldreförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och AB 
Karlskronahem tagit fram underlag till grund för beslut i äldrenämnden 24 
april 2013 ombyggnation av omvårdnadsboendet Hammarbygården. 

   
Tekniska förvaltningen har tillsammans med AB Karlskronahem tagit fram 
förslag till kostnadsfördelning, förutsättningar för genomförande och 
förslag om ny hyra för Äldrenämnden efter genomförd ombyggnation. 
Det finns i nuläget inga beslut eller avsatta investeringsmedel för 
ombyggnationen Hammarbygården  
Äldreförvaltningen, AB Karlskronahem och tekniska förvaltningen planerar 
att fullfölja fortsatt planering och projektering för ombyggnationen.   
Äldreförvaltningen har fullföljt beslut om inflyttningsstopp upp till 11 
lägenheter i nuläget är 8 lägenheter tomställda.  

 
 

Servicehuset Björkhaga  
I verksamhetsplan 2013 beslutade Äldrenämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen och AB 
Karlskronahem ta fram förslag på om Björkhaga servicehus kan användas 
som trygghetsboende. 
Äldreförvaltningen har gjort en nulägesanalys av hur lägenheterna vid 
Björkhaga användes. 

 
  Nulägesbeskrivning 

Totalt finns 18 lägenheter inom Björkhaga servicehus, 4 lägenheter har 
överlämnats till AB Karlskronahem för uthyrning till hyresgäster som inte 
har biståndsbeslut. Alla lägenheter är i nuläget uthyrda.  
För de boende som beviljas bostad på servicehus bedöms även behovet 
av insatser med beslut om hemtjänstinsatser, där separat beslut om 
hemtjänsttimmar fattas. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett antal brukare med få 
insatser eller inga insatser alls.  

 
      Forts. 
               
 



  23 oktober 2013 9 

  § 102 (forts) 
Uppdrag boendeplanering beslutade i verksamhetsplan 2013 
Hammarbygården, Björkhaga och Fregatten  

 
Behovet av insatser för de brukare som flyttat till Björkhaga utan 
biståndsbeslut kan vara mer omfattande än vad brukare med 
biståndsbeslut har.     

         
I samtal med AB Karlskronahems ledning om beslutat uppdrag från 
äldrenämnden att ta fram förslag på hur Björkhaga servicehus kan 
användas som trygghetsboende har ledningen presenterat två förslag för 
förvaltningen. 

 
att äldrenämnden fortsätter att blockhyra Björkhaga för boende och 
tillsammans med AB Karlskronahem utvecklar ett trygghetsboende 
att äldrenämnden säger upp nuvarande hyresavtal som löper ut 2014-12-
31 och lämnar Björkhaga som särskilt boende. Karlskronahem kommer 
därefter att ta ställning till hur lägenheterna vi Björkhaga skall användas. 

 
Äldreförvaltningen gör i nuläget bedömning att nuvarande hyreskontrakt 
för Björkhaga behöver förlängas för att få mer tid för ställningstagande och 
planering utifrån de olika förslagen. 
Detta mot bakgrund av de omställningar och inflyttningstopp som redan är 
beslutade och skall verkställas och vara klart våren 2014. 

 
Servicehuset Fregatten  
Äldreförvaltningen har i verksamhetsplan 2013 i uppdrag att tillsammans 
med fastighetsbolaget Klövern, tekniska förvaltningen och 
serviceförvaltningen ta fram en plan för framtida boende inom 
servicehuset Fregatten, Äldrenämndens arbetsutskott har fått 
återrapportering vid nämndes arbetsutskott 2013-06-13. 
Vid Äldrenämndens utvecklings AU redovisade företrädare för 
fastighetsbolaget Klövern olika utvecklingsmöjligheter för Fregatten. 
Utvecklingsmöjligheterna kräver fördjupade analyser, bedömningar och 
tidsplanering innan ytterligare beslut kan fattas om framtida 
boendeinriktning Fregatten.   
Fastighetsbolaget Klövern har i sin redovisning föreslagit att nuvarande  
avtal förlängs under 2014 för att säkerställa optimalt beslutsunderlag. 
      
Arbetsutskottet föreslår äldrenämnden besluta  

 
1. att uppdra till äldreförvaltningen att fortsätta planeringsarbetet inför 
ombyggnad av omvårdnadsboendet Hammarbygården, 
   
2. att uppdra till fastighetsförvaltningen att förlänga hyresavtalet Björkhaga 
med 1år,    Forts. 
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        § 102 (forts) 
Uppdrag boendeplanering beslutade i verksamhetsplan 2013 
Hammarbygården, Björkhaga och Fregatten  
 
3. att uppdra till fastighetsförvaltningen att förlänga hyresavtalet Fregatten 
under 2014, samt 

 
4. att uppdra till Äldreförvaltningen att tillsammans med Karlskrona Hem 
AB och fastighetsförvaltningen fortsätta arbetet för att ta fram 
beslutsförslag för utvecklingsmöjligheter Fregatten att senast april 2014 
redovisa framarbetat beslutsförslag 

    
Peter Johansson (S) påpekar att boendeplaneringen för Nättraby och 
Hasslö bör ses som en enhet . Ordföranden, Jan-Åke Nordin (M) höll 
med, att den tidigare gemensamma ståndpunkten gäller. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 _____   
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Diariet   ÄN.  
      
 
 
 
  
 
 
 
  § 103 

Förslag till förenklad handläggning för åtgärdande av trösklar 
 
Ärende utgår, kommer att behandlas på äldrenämndens sammanträde i 
november 

 ______ 
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  § 104 

        Verksamhets- och budget uppföljning per september 2013 
 

Controller: Christian Bjerström föredrar ärendet. 
 

• Preliminärt utfall per september -25,3 Mnkr 
• Prognos för 2013 är -29,2 Mnkr 
 
Ekonomiskt utfall per september 2013 
Äldrenämndens tilldelade ram för 2013 enligt ständig budget 130831 uppgår till 
712,2 mnkr. Nettokostnadsutfall per september uppgår till 555 mnkr och 
budgetavvikelsen till -25,4 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar bostadsanpassningsbidragen för sig som har en tilldelad 
ram motsvarande 9,5 mnkr. Nettokostnadsutfallet för bostadsanpassningsbidraget 
per september uppgår till 7,5 mnkr och budgetavvikelsen till -0,8 mnkr.  

    
 

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning av det ekonomiska utfallet 
På intäktssidan finns en avvikelse mot budget bestående främst av något lägre 
intäkter från brukare samt färre antal utförda hemtjänsttimmar åt 
handikappförvaltningen. I uppföljningen per september finns även en negativ 
effekt på intäkterna då migrationsverket avslagit ansökningar för ersättning av 
hemtjänstinsatser, denna effekt uppgår till 2 mnkr.  

    
Äldrenämnden beslutar att godkänna redovisningen per september 
2013 
_____ 

 
 
 
 
 
 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens Intäkter 94 200  95 600 -1 400 
Verksamhetens Kostnader  -649 000 -625 000  -24 000 
Nettokostnad -554 800 -529 400 -25 400 
       
Bostadsanpassningsbidrag - 7 500 - 7 150  - 350 
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        § 105 

   Fastställande av sammanträdesplan 2014 
 

Sammanträdesplan år 2014 för äldrenämndens arbetsutskott, 
äldrenämnden, och KPR samt KPR:S arbetsutskott 

 
Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 
2014 för äldrenämndens arbetsutskott, äldrenämnden, och KPR samt 
KPR:S arbetsutskott samt tider för beredning. 

 
Arbetsutskottet föreslår äldrenämnden besluta 

 
1. att anta sammanträdesplan för år 2014, 
 
2. att ändra äldrenämndens sammanträde onsdagen den 26 mars 2014 
till torsdagen den 27 mars, samt 
 
3. att flytta äldrenämndens arbetsutskott från 10 -11 september till den 17-
18 september. 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt  
 
4. att ändra datum för äldrenämndens sammanträde den 19 november 
2014 till den 18 november 2014 samt 
 
5. att ändra äldrenämndens sammanträde den 20 november 2013 till den 
19 november 2013. 
 _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  23 oktober 2013 14 

Diariet   ÄN. 
 
 
 
 

 
 
 
 
        § 106 

    Information från Socialt ansvarig samordnare 
 
    Annika Tronje, social samordnare föredrar ärendet 

 
Lex Sarah, Jan – Okt 2013 
•  12 rapporter (7 på boende, 5 hemtjänst) 
•  Stölder, 4 stölder pengar (Fregatten, Adlersten, Fredriksdal) 
•  1 medicin (Storören) 
•  Larm, Nyckel går ej över när brukare byter utförare (Hästö/Gertrud Care) 
•  Natten rapporterar över larm till dagen. Brukare får vänta 1½ timme  

(nattpatrullen/Rödeby) 
• Bemötande 
• Brukare ramlat. Brister i omvårdnad/bemötande (Vitus Elena) 
• Brukare nekas toalettbesök. (växelvård)  
• Omvårdnad 
• Stomibyte (Fredriksdal) 
• Tandprotes (Fredriksdal) 
• Matdistribution-uppmärksammade inte att brukare fallit. (Lyckeby) 
•  
• Exempel på uppdrag vid miss i omvårdnad 
• Förändra arbetssättet gällande ”arbetsrunder” som leder till en större 

kontinuitet. 
• Utbildning i hur en genomförandeplan upprättas, innehåll i planen och 

hur planen följs. 
• Upprätta en handlingsplan för hur kommunikationen och 

dokumentationen ska förbättras. 
• Genomgång av kontakpersonalens uppdrag. 
• Att verksamhetschef bemannar vid områdeschefs sjukfrånvaro så att 

chef finns tillgänglig i verksamheten på ett tillfredsställande sätt.  
  
 Synpunkter och klagomål 

•  Egna: 18st 
•  Kvinnor: 13st 
•  Män: 1st 
•  Hemtjänst: 13st 

    Forts. 
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  § 106 (forts) 
    Information från Socialt ansvarig samordnare 

• Exempel på synpunkter 
• Dålig städning (4) 
• Bilkörning (2) 
• Brist i informationsöverföring när brukare kommer hem från sjukhus (2) 
• Utebliven hjälp 
• Ramlat hemma, ingen uppföljning 
• Bemötande vid bedömning sjuksköterska 
• Personal kommer på fel tid, många olika 
• Personal ej förberett utevistelse 
• Tvättlapp som nästan började brinna 
• Ej fungerande fotstöd på rullstol 
• Svarar inte i telefonen  
• Förslag om att ungdomar ska hjälpa till i verksamheten 
• Dålig information om övergången till kommunal hemsjukvård 

 
Kvalitetsuppföljning - 
förebyggande arbete - 
kommunikation med brukare och anhöriga 
Start januari 2014 
 
Förbättringscykeln 
Planera: metod 
Genomföra: verkställa 
Följa upp: önskad effekt 
Agera: utifrån resultat  
 
Myndighetskontor 
Uppföljning av brukares upplevelse av biståndsbedömningen, upplevelse 
av att vara delaktig, bli hörd, känna trygghet i planeringen m.m. 
 Två gånger per år väljs slumpvis namn på brukare ut från verksamhets-   
systemet som i närtid varit med om en vårdplanering, biståndsbedömning.  
 Brukaren kontaktas via telefonsamtal av neutral person som frågar hur 
brukaren upplevt mötet med ett antal framtagna frågor.  
Redovisas på myndighetskontorets APT, ledningsgrupp, nämnd. 
 
Områdeschef boende 
Samtidigt som första genomförandeplanen upprättas lämnas ett formulär 
med några frågor till den boende/anhörig hur de upplevt ex: 

 Första tiden på boendet 
    Förväntningar 
    Omvårdnad 
    Bemötande 
    Nöjdhet 
    Sociala innehållet i vardagen 

Svaren går till områdeschefen och svaren lyfts på APT – eventuell 
återkoppling anhörig – rapporteras till ledningsgrupp och nämnd.  Forts. 
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  § 106 (forts) 
    Information från Socialt ansvarig samordnare 

 
Anhörigträffar på boende  
Samsyn om innehållet i träffarna, hur ofta? 

 Anhöriga tillsamman med boende? 
 Vad ska träffarna innehålla? 
 Målet med träffarna? 
 Allmän information? 
 Trivsel i gemenskap med personalen?  

Gemensam strategi för alla boende 
 
Områdeschef hemtjänst 
Samtidigt som första genomförandeplanen upprättas eller när 
hembesöket görs av områdeschefen lämnas alltid ett formulär med några 
frågor till brukaren hur han/hon upplevt ex: 

 Att han/hon fått den hjälpen som förväntats? 
 Bemötande 
 Nöjdhet 

Svaren går till områdeschefen och svaren lyfts på APT – eventuellt 
återkoppling till brukare – rapport till ledningsgrupp, nämnd.  
 
Verksamhetschefer  

 Brukargrupper 
Bjuda in till nätverksgrupper, nya grupper varje år/ halvår. Strukturerade 
frågor kan vara tillsammans med Ninni Rylander. 

 Anhöriggrupper 
Bjuda in till nätverksgrupper, nya grupper varje år/ halvår. Strukturerade 
frågor kan vara tillsammans med Ninni Rylander. 
Sammanställes och redovisas till ledningsgrupp, nämnd. 

 
 Äldrenämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll   
 _______ 
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        § 107 

    Information om rehabiliteringsinsatser personal 
 
    Mia Ericsdotter, rehab samordnare, föredrar ärendet 
 
    Arbetsgivarens rehabiliteringsuppdrag 

- en process bestående av 8 olika moment 
1. Åter i ordinarie arbete 
2. Anpassa ordinarie arbete 
3. Omplacering inom egen förvaltning 
4. Omplacering inom egen förvaltning med hjälp av kompetensutveckling 
5. Omplacering till annan förvaltning /FörvaltningsRingen  
6. Omplacering till annan förvaltning med hjälp av kompetensutveckling 
7. Sammanställning av rehabiliteringsutredning/ omplaceringsutredning 
8. Avslut av anställning /individuell utvecklingsplan 

 
 Äldrenämnden beslutar att informationen tas till dagens protokoll samt 
 

att en skriftlig redovisning görs på hur det senaste året sett ut, hur många 
medarbetare som har lämnat systemet och gått vidare till dem andra 
nivåerna. Synpunkter lämnas vid nästa arbetsutskott eller 
nämndsammanträde i november 

 _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  23 oktober 2013 18 

Diariet   ÄN. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
        § 108 

    Information om boendeplanering inför öppnande av nytt boende, 
Handelsträdgården 

     
    Ann-Sophie Olsson ny områdeschef på Handelsträdgården informerade i 

början av mötet lite kort om läget på handelsträdgården, att allt gått lugnt 
till och att det inte varit några större problem angående flyttning av 
brukarna. Många brukare är nyfikna på det nya boendet och vill gärna ha 
en visning 

  
 Äldrenämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll 
 ______ 
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Diariet                   ÄN.2009.425.739 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 109 

    Information: Redovisning av resultat från nattfastemätning maj 2013 
 
    Åsa Ottosson, dietist, föredrar ärendet. 

 
I enlighet med Äldrenämndens inriktningsmål ska nattfastan mätas på 
samtliga särskilda boenden årligen. 
 
Majmätning 2013-05-27 – 2013-06-02 
Mätningen genomfördes från kvällen den 27 maj till morgonen den 03 juni. 
Mätningen utförs endast på särskilt boende. Områdeschef eller av denne 
delegerad personal har sammanställt nattfastevärdet för varje 
brukare/natt. Observera att denna veckomätning inte knyter ett visst 
mätvärde till en specifik person/lägenhet, därför presenteras resultatet per 
poster istället för antalet brukare – då detta kan variera över en veckas tid, 
(inflyttning, sjukdom, dödsfall osv.). Totalt registrerades 3909 poster. 
Antal boenden: 21 st 
Antal brukare: 563 st 
Spridning på individnivå: 4 -18 timmar 
Spridning i medelvärde på boende: 8,4 -12,9 timmar 
Antal kvinnor: 383 st 
Antal män: 180 st 
Medelvärde kvinnor: 10,7 
Medelvärde män: 11 
Medel i kommunen: 10,8 timmar 
Antal poster med en nattfasta kortare än 11 timmar är 46%. 
Hälften av alla boenden i mätningen har en medelnattfasta på 11 timmar   
eller kortare 
 
Följande mätvärden exkluderades ur sammanställningen: 
De som visar att någon har varit sjuk eller inlagd på sjukhuset 
De som markerar vård i livets slut 
De som markerar sondnäring 
De som visar en tom lägenhet  
 
              Forts.   
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  § 109 (forts) 
                 Redovisning av resultat från nattfastemätning maj 2013 
 

De personer har tillgång till egen mat vilket gör att personalen ej vet exakt 
när personen äter.  Man kan anta att många av dessa har en nattfasta  
som är kortare än 11 timmar. 

 
Karlskrona kommun når inriktningsmålet 

  
 Äldrenämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll  
 _______ 
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 § 110 

    Information om debiteringsprinciper för kostenhetens tjänster 
 
    Åsa Ottosson, dietist, föredrar ärendet. 
 

Målsättning: Lägre produktionskostnad med minst bibehållen kvalité 
Förslag: Tillagningskök >60 port, heltid >100 port 

      Kyld mat inom egen organisation 
 

Debiteringsmodell 
Målsättning: Enkel och kostnadseffektiv kostnadsredovisning för KE 
tjänster 
Förslag: ”Grundservice = den del av måltidsverksamheten som 
SEF/Kostenheten på daglig basis tillhandahåller och bekostar till förskola, 
fritidsverksamhet, grundskola, gymnasium, äldreomsorg och 
handikappomsorg. I grundservice ingår också pedagogiska- och 
omsorgsmåltider. Grundservice avser alla angivna måltider oavsett var 
dessa förbereds och tillagas”. 
 
För vård- och äldreomsorgen anges ett maximalt antal boende som 
basvärde. 
Två gånger per år, förslagsvis i mars och september ska antalet boende 
stämmas av mot basvärdet.  
Beställning enligt tyst godkännande, vilket innebär att leverantören 
meddelar vad man planerar att leverera och beställaren svarar med en 
justering. Svarar man inte alls är det ett tyst godkännande att den 
planerade leveransen är rätt. 

 
 Äldrenämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll samt 
 

att debiteringsmodellen blir redovisad på ett nämndsammanträde 
framöver 

 ______ 
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 § 111 

    Information om svar på skrivelse angående flyttning av 
demensboende. 

 
    Alf Öien (S) frågar om alla de 30 demenssjuka får plats på det nya 

boendet eftersom i skrivelsen står det bara att det finns 28 platser 
    Han påpekar att Ann-Sophie Olsson ny områdeschef på 

Handelsträdgården kunde garantera att 30 personer med demenssjukdom 
kunde erbjudas boende på handelsträdgården. Han undrar om nämnden 
kan vi gå ut med den informationen i skrivelsen 

 
    Ordförande svarar att det står i skrivelsen  
 
    Peter Johansson (S) och Alf Öien (S) vill ha ett förtydligande i texten 
 
    Förvaltningschefen åläggs att ändra punkten 

 
 Äldrenämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll samt 

 
att förvaltningschef förtydligar antal platser för demenssjuka på 
handelsträdgården i svar på skrivelse från demensföreningen 

 _______ 
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 § 112 

    Information om brev från anhörig som översändes till äldrenämnden 
på uppdrag av ordförande  

 
    Ann-Marie Branje (M) undrar om nämnden tänker svara på detta brev 
 
    Ordföranden svarar att nämnden, via ordföranden, har svarat personen i 

fråga samt att Eva Herbertson, utvecklingschef haft vidare kontakt med 
personen 

 
 Äldrenämnden beslutar att informationen till dagens protokoll 
 _______ 
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  § 113 

 Delegeringsbeslut  
    

                      1.  Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2013-10-09. (Pärmen). 
                      2.   Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare. (Pärmen) 

a) Beslutsdatum 2013-09-20 
b) Beslutsdatum 2013-09-23 
c) Beslutsdatum 2013-09-26 
d) Beslutsdatum 2013-10-01 
e) Beslutsdatum 2013-10-04 
f) Beslutsdatum 2013-10-09 
g) Beslutsdatum 2013-10-17 

 
 Äldrenämnden beslutar  

 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

 ____________________ 
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 § 114 

  Meddelanden 
 

a) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 19 september 2013 §§ 109, 
kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet. 

b) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 19 september 2013 §§ 112, 
miljöprogram för Karlskrona kommun  
_________ 
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   § 115 
Information och frågor 

 
 _____ 
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 § 116 Avtackning Åsa Ottosson 
  

Äldrenämnden tackade Åsa Ottosson för hennes insatts inom 
äldreomsorgen. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 19 
november 2013.  

 
    § 117    Rapport ej verkställda beslut särskilt boende 
 

§ 118 Förslag till riktlinjer för bedömning av behov särskilt boende 
 

    § 119 Verksamhets- och budget uppföljning per oktober 2013 
 
    § 120    Riktlinjer- utförande av insatsen städ och tvätt 
 
    § 121 Information om Handelsträdgården 
 
   § 122  Information Fall och avvikelse kvartal 1 och 2, 2013   
 
    § 123 Information om äldrelots projektet 
 
     § 124 Information kring förslag om debiteringsprincip för kostenhetens tjänster 
 

§ 125 Delegeringsbeslut 
 
§ 126  Meddelanden 

     __________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Kungsholmen, KKC. 

tisdag den 19 november kl 14.00-18.15 
 
 
Beslutande Ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) §§117-124 17:05 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) §§117-124 17:05  
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) §§117-122 15:57 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Lena Hjorth (FP) §§117-123 16:50 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) §§117-§§120 15:15 
 
Tjänstgörande ersättare Jonas Nilsson (S)  
  Göran Redéen (KD) §§120-122 17:05 
  Bengt Lindström (M) §§122-126  
  Agneta Möller (FP) §§123-125 17:53   
       
Övriga närvarande ersättare  Siv Brorsson (S) §§117-§§122 16:00  
  Bengt Lindström (M) §§122-126  
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Nils Johansson (SD) §§117-125 17:45 
  Agneta Möller (FP) §§123-125 17:53 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) §§117-124 17:05 
    
 Tjänstemän Martin Olsson, förvaltningschef §§123-126 
  Eva Herbertson, utvecklingschef  
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor 

Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska 
§§117-§§124   

  Susanne Nordin, verksamhetschef  
  Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende
  Carina Thörnquist, områdeschef 
  Annika Tronje, social samordnare §§117-§§124 
  Maria Stiven Controller §§117-§§123  
  Madeleine Alm, nämndsekreterare  
 
Sekreterare   Madeleine Alm 
 
Utses att justera Günter Dessin  
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 117 - 126 
  Madeleine Alm 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Günter Dessin 
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     november 2013,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Madeleine Alm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  19 november 2013 5 

Diariet    ÄN. 2013.805.730 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
§ 117 
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§  

 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställt inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Socialstyrelsen (individbaserade rapporter).  

Äldrenämnden rapporterar, per den 300913, att det fanns beslut som inte 
verkställts inom tre månader. 

Skälen till att beslut inte verkställts: 

Tackat nej till anvisning, brukare önskar invänta boende  
placering enligt önskemål.   3 
Tackat nej och återtagit ansökan.   4 
Blivit verkställt, dock inte inom 3 månader.  6 
Av de som tackat nej och önskar specifikt boende.  
Tackat nej till anvisning, avliden innan ny anvisning.         1 
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 

 
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, socialstyrelsen samt 
kommunens revisorer.                

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  
_____ 
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Diariet   ÄN.2013.882.274 
    
 
 
 
 
 
 
 § 118 

Förslag till riktlinjer för bedömning av behov särskilt boende. 
 
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet. 

 
Nuvarande riktlinjer för bedömning av behov särskilt boende beslutades 
av äldrenämnden 16 december 2009 §136 

 
På Äldrenämndens sammanträde 22 maj 2013 beslutades åtgärder där 
förvaltningen fick i uppdrag att omvårdnadsinsatser prövas i den enskildes 
invanda boendemiljö innan beslut om särskilt boende fattas. Detta beslut 
och frågor som uppstått i tolkningen av nuvarande riktlinjer har lett till att 
en arbetsgrupp bestående av representanter från biståndshandläggarna, 
områdeschefer särskilt boende och boendesamordnare utarbetat ett nytt 
förslag till riktlinjer för bedömning av behov särskilt boende, i samråd med 
verksamhetschef särskilt boende, chefen för myndighetskontoret och 
utvecklingschefen. 

 
I förslaget är avsnittet Bedömningskriterier vid beslut särskilt boende nytt. I 
nuvarande riktlinjer är det i punktform under rubriken ”Rätten till särskilt 
boende kan föreligga när/vid.”  

 
Stycket ”Motivering till beslut om särskilt boende” i nuvarande riktlinjer är 
borttaget i förslaget, eftersom det inte kan anses som en riktlinje. 
(Motivering till beslut är biståndshandläggarens dokumentation.)   
Avsnittet Prioritering vid verkställighet och tilldelning särskilt boende har 
ändrats från punktform till numrerad lista. 
Under det avsnittet har också biståndshandläggarens ansvar förtydligats 
att följa upp behovet och ompröva beslutet. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att besluta 

 
att riktlinjerna för bedömning av behov särskilt boende, ersätter  

  riktlinjerna från 2009-12-16. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar att det görs en utvärdering efter 6 månader  
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till ordförandes tilläggsyrkande samt 
föreslår att första meningen i första stycket utgår och stryks, att man 
istället använder text från stycke 3 när det gäller de samlade behoven,
      Forts. 
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 § 118 (forts) 

Förslag till riktlinjer för bedömning av behov särskilt boende. 
 
När det gäller stycke 2 yrkas bifall och att första meningen utgår, 
dessutom yrkar Peter Johansson (S) bifall till den sista meningen i 
förvaltningens nya förslag när det gäller prioritet. Vilket innebär, att texten 
kommer att få följande lydelse: 
 

 ”Bedömningskriterier vid beslut särskilt boende 
De samlade behoven; fysiska, psykiska, sociala, medicinska och 
existentiella skall bedömas. 
När möjligheterna till stöd i ordinärt boende övervägts eller prövats och 
den sökandes biståndsbedömda behov inte anses kunna tillgodoses 
genom insatser i hemmet eller i öppna former (till exempel 
dagverksamhet, växelvård)prövas om behovet kan tillgodoses inom ett 
särskilt boende. Om så är fallet skall handläggaren besluta om rätt till 
bistånd i form av bostad särskilt boende. 

  
Om den sökande inte har ett sådant biståndsbehov att särskilt boende kan 
bli aktuellt, men ändå har behov av ett mera ändamålsenligt boende, 
hänvisas och vägleds han/hon  till den gängse bostadsmarknaden. I det 
fall den enskilde vill kan kontakt förmedlas för ansökan om 
bostadsanpassning. 

  
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Peter Johanssons ändringsyrkande 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
1. att riktlinjerna för bedömning av behov särskilt boende, ersätter  

  riktlinjerna från 2009-12-16,  
 
2. att en utvärdering sker efter 6 månader, samt 

 
3. att bifalla Peter Johanssons ändringsförslag 

 ______ 
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Diariet                 ÄN.2013.66.042 
Kommunstyrelsen       
   
        
  
  

 
 
 
 
§ 119 
Verksamhets- och budget uppföljning per oktober 2013 

 
 Maria Stiven, controller, föredrar ärendet.  
 

 Ekonomiskt utfall per oktober 2013 
Äldrenämndens tilldelade ram för 2013 enligt ständig budget 131101 
uppgår till 724,2 mnkr. Ett tillskott motsvarande 12 mnkr i ram för år 2013 
har nu blivit beslutat i KF vilket utgör skillnaden mot tidigare ram. 
Nettokostnadsutfall per oktober uppgår till 615 mnkr och budgetavvikelsen 
till -15,7 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar bostadsanpassningsbidragen för sig som har en 
tilldelad ram motsvarande 9,5 mnkr. Nettokostnadsutfallet för 
bostadsanpassningsbidraget per oktober uppgår till 8,7 mnkr och 
budgetavvikelsen till -0,8 mnkr.  
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 

 
1. att godkänna upprättad månadsrapport per oktober 2013 samt 
 
2. att hemställa till kommunstyrelsen att få överföra 4mnkr av 
investeringsbudgeten till 2014 för investeringar gällande 
Handelsträdgården. 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 

 ______ 
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Diariet  ÄN. 2013.813.042. 
         2013.815.042 
  
      
 
 
 
  
 
 
 
  § 120 
 Riktlinje- utförande av insatsen städ och tvätt 
 

Annika Tronje, social samordnare föredrar ärendet. 
 
Denna riktlinje avser utförandet av den biståndsbedömda insatsen tvätt. 
Riktlinjen är ett förtydligande av tidigare riktlinje gällande vad som ingår i 
de olika delarna. En större vikt läggs på den enskildes delaktighet. 
 
Riktlinje för insatsen städning 

 
Denna riktlinje avser utförandet av den biståndsbedömda insatsen 
städning. Riktlinjen är ett förtydligande av tidigare riktlinje gällande vad 
som ingår i de olika delarna. Det förtydligas att fönsterputsning ingår i 
städning både i ordinärt boende och på särskilt boende.  En större vikt 
läggs på den enskildes delaktighet. 

 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 

 
 1. att anta riktlinjen avseende tvätt enligt framtaget förslag samt, 

 
 2. att anta riktlinjen avseende städning enligt framtaget förslag  

 
Ordföranden yrkar att man återemitterar ärendet till äldrenämndens 
sammanträde i december. 
 
Äldrenämnden beslutar att återemittera ärendet till äldrenämndens 
sammanträde i december. 

 ______ 
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Diariet   ÄN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  § 121 

        Information om Handelsträdgården 
 

 Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef föredrar ärendet. 
 

Ett antal brukare från de olika boendena har valt att flytta till annan enhet 
inom boendet alternativt till annat totalt rör det sig om ca 12 brukare. 
Några brukare har efterfrågat boende enligt parboendegaranti. 
Biståndshandläggare är kontaktad för att möta enskilda enligt önskemål  
Gällande läget bland våra brukare när det gäller flytt till 
Handelsträdgården så är det 5st från Hjulhammar som önskar vara kvar 
på Trossö. 
På Sollyckan och Erikshill följer nästan alla med. 
När det gäller Mogården är det 5 st som önskar komma in på avdelning 3 
och 4. 
Vi har också ett par frågor när det gäller parbogaranti, 3 äkta hälfter som 
vill följa med, biståndshandläggare skall komma till Mogården och göra en 
ny sittning med de par som önskar. 
 
När det gäller rekrytering har ca 400 ansökningar inkommit, intervjuerna 
fortgår, intervjuerna sker tillsammans med kommunal, alla som sökt från 
Mogården, Sollyckan samt Erikshill blir kallade på intervju.  Rekryteringen 
planeras att vara klar så besked kan lämnas i mitten på december? vilka 
som får tjänst på Handelsträdgården. 

 
 Äldrenämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll   
 _______ 
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Diariet  ÄN.2013.885.770 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  § 122 

        Avvikelser och fallrapporter första halvåret 2013 
 
 Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet. 
 
 Rapporten omfattar avvikelser och fallrapporter registrerade under första 

halvåret 2013. 
 Rapporteringen sker i huvudsak digitalt via verksamhetssystemet. Socialt 

ansvarig samordnare deltar i analysen av fel och brist.  
 
 I augusti 2013 upptäcktes att ett stort antal anmälda fall och avvikelser 

försvunnit från systemet. Det var ett fåtal personer som tagit bort 
avvikelser och fallrapporter i tron att de enbart togs bort från 
bevakningslistan. Ingen patient/brukare har lidit skada av det inträffade 
men statistiken har blivit missvisande och verksamheten har gått miste om 
de lärdomar som kunde framkommit i analysen av händelserna. 

 
 Denna rapport omfattar inkomna rapporter för kvartal 1 och 2 år 2013. 
 
 Föredragning kommer att ske vid äldrenämndens sammanträden den 19 

november. 
 

Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll  

 _____ 
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Diariet   ÄN. 
    
 
 
 
 
  
        § 123 

   Information om äldrelots projektet 
   

Annika Danielsson projektledare samt Ingmarie Osbäck, äldrelots. 
informerar om projektet som avslutas under december månad 2013. 

  Speciellt inbjudna kommunala pensionsrådet. 
    

Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
 _______ 
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Diariet   ÄN. 
 
 
 
 

 
 
 
 
        § 124  

Information kring förslag om debiteringsprincip för kostenhetens 
tjänster    
 
Per Jonsson, ekonomichef, Liliann Bjerström Lidén, utvecklingsstrateg 
samt projektledare Ronnie Åbrandt föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen gav 2013-04-02 kommunledningen uppgiften 
 
1. att utarbeta en kommungemensam måltidspolicy i samverkan med 
berörda nämnder, förvaltningar och personal (service-, barn- och 
ungdoms-, utbildnings-, äldre- och handikappförvaltningen), 

 
2. att göra en organisationsöversyn av serviceförvaltningens kostenhet 
med målsättning att optimera produktionskapaciteten utifrån den 
kommungemensamma måltidspolicyn, 
 
3. att ta fram förslag till ny debiteringsprincip. 
 
Uppgift 1: Måltidspolicy: Förslag är antaget i fullmäktige. 
 
Uppgift 2:  Organisationsöversyn av serviceförvaltningens kostenhet: 
Pågår. 
 
Uppgift 3: Förslag till ny debiteringsprincip:  
Övergripande förslag har tagits fram och diskuterats i arbetsgrupper. 
Styrgruppen har beslutat att berörda nämnder skall beredas möjlighet att 
få förslaget presenterat och möjlighet att diskutera förslaget. 

 
Styrgruppen för arbetet utgörs av: 
Camilla Brunsberg, Börje Dovstad, Patrik Hansson, Chatarina Holmberg. 
Liliann Bjerström, Maria Thuresson samt Ronnie Åbrandt (Alleidé konsult). 
Fortsättningen av detta ärende berör enbart uppgift 3, Förslag till ny 
debiteringsprincip. 

 
Under inledningen av 2013 genomfördes en kost-utredning i form av en 
förstudie som utifrån material som Karlskrona kommun tillhandahöll samt 
förstudiens arbete och bedömning presentera minst ett förslag med 
åtgärder, underlag och konsekvensanalys för konkurrensutsättning av 
minst 30 % av kostenhetens produktionsvolym.  Forts. 
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        § 124 (forts) 
Information kring förslag om debiteringsprincip för kostenhetens 
tjänster  

 
Inom ramen för förstudien fördes resonemang med de köpande 
förvaltningarna1. I förstudien redovisas ett urval av de synpunkter som 
kom fram, varav den första redovisade synpunkten var ”Man är trött på de 
eviga diskussionerna om debiteringsmodeller”. Såväl under förstudiens 
genomförande såväl som under det fortsatta arbetet med uppgifterna som 
beskrivs i inledningen, återkommer man till debiteringsprinciper men – 
märkligt nog – sällan kvalitetsdiskussioner. 

 
Inom kommunledningsförvaltningens beredningsarbete av frågan om 
debiterings-principer för kostfunktionen, har ett antal frågor väckts, 
exempelvis: 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 
Äldreförvaltningen, Handikappförvaltningen 
 
Vem eller vilka behöver veta vad måltiderna kostar? 
Vems är kostnaden? vem ”bär” den? 
Hur mycket är: 
- fasta kostnader? 
- trögrörliga kostnader? 
- direkt rörliga kostnader? 
Hur och när fördelas de olika kostnaderna? 

 
Vad kan jag som kund påverka? 
- på kort sikt (vecka)? 
- på medellång sikt (månader)? 
- på lång sikt (år)? 
Vad kan jag som leverantör påverka? 
- på kort sikt (vecka)? 
- på medellång sikt (månader)? 
- på lång sikt (år)? 
När det – av något skäl – blir extrema produktionskostnader, vem betalar 
för överkostnaden? 
När det blir fel – för det blir det – vem tar kostnaden? 
Räcker det med att beställa och redovisa i verksamhetstermer? 
- för verksamheterna/nämnderna? 
- för kostenheten? 

 
Interndebiteringen har hittills inte bidragit till att dessa frågor blivit tydligt 
hanterade. Däremot har diskussioner kring principer för debitering tagit 
mycket tid och energi. 
 
 
     Forts. 
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        § 124 (forts) 
Information kring förslag om debiteringsprincip för kostenhetens 
tjänster  

 
                         Förslag 

Förslaget innebär att Serviceförvaltningen/Kostenheten tillhandahåller och 
bekostar genom anslag den del av måltidsverksamheten till förskola,  
fritidsverksamhet, grundskola, gymnasium, äldreomsorg och 
handikappomsorg, som tillhandahålls på daglig basis. 

 
Utveckling av förslaget görs vid presentation för äldrenämnden i  
december. 

 
 Äldrenämnden beslutar  
  

att ta informationen till dagens protokoll och kommer att lämna yttrande 
vid nämndens sammanträde i december 

 _______ 
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Diariet    ÄN  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
   
  § 125 

 Delegeringsbeslut  
    

1.Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2013-11-06. (Pärmen). 
 

Peter Johansson (S) påpekar när det gäller §118 att rubriken ej 
överensstämmer med ärendet och innehållet och att det skulle stå i 
protokollet att arbetsutskottet lämnat sina synpunkter i ärendet samt att 
innehållet diskuterades. 

 
                   2. Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare. (Pärmen) 

– Beslutsdatum 2013-11-01 
 

 Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

 _______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  19 november 2013 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 126 

  Meddelanden 
 

   

a) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 8 oktober 2013 §§198, 
Sammanträdesplan år 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
utskott. 
b) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 8 oktober 2013 §§199, Byte av     
sammanträdesdag. 
c) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 oktober 2013 §§127, Förslag till 
revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens taxdebitering. 
d) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 oktober 2013 §§128, 
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 
september 2013. 
e) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 oktober 2013 §§129, 
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona kommuns 
verksamhet. 
f) Sammanträdesprotokoll förtroendenämnden Landstinget Blekinge 18 
september 2013.  
_________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 18 
december 2013.  

 
    § 127    Parentation  
 

  § 128    Presentation verksamhetschef för samlad hälso- och sjukvård.  
 

§ 129 Avtalsuppföljning eget val. 
 
§ 130    Information brukarundersökning. 
 

    § 131 Hyressättning tvårumslägenheter Handelsträdgården 
 
    § 132    Riktlinjer- utförande av insatsen städ och tvätt 
 
    § 133 Återkoppling förvaltningsringen  
 
   § 134  Förändrad bostandsanpassning, trösklar   
 
    § 135 Sänkning avgift hemstjänst 
 
    § 136 Budget- och verksamhetsuppföljning per november 2013  
 
     § 137 Brukare med psykiska komplexa behov  
 
  § 138 Yttrande Debiteringsprinciper kost 
 
  § 139  Beställning av renovering och ombyggnad av omvårdnadsboendet 
             Hammarbygården 
 
  § 140 Information om Handelsträdgården  
 

§ 141 Delegeringsbeslut 
 
§ 142  Meddelanden 

     __________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre. 

onsdag den 18 december kl 14.10-16.30 
 
 
Beslutande Ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M)  
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Lena Hjorth (FP)  
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
  
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S)  
 
       
Övriga närvarande ersättare  Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S) 
  Bengt Lindström (M) 
  Karl-Gustaf Johansson (M) kl 14.10-16:00 §§127-138 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Agneta Möller (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
 
    
 Tjänstemän Martin Olsson, förvaltningschef  
  Eva Herbertson, utvecklingschef 
  Christian Bjerström, controller  
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor 

Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska  
  Susanne Nordin, verksamhetschef  
  Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende
  Carina Thörnquist, verksamhetschef  
  Anna Hedlund, verksamhetschef 
  Maria Appelskog biträdande verksamhetschef   
  Madeleine Alm, nämndsekreterare  
 
Sekreterare   Madeleine Alm 
 
Utses att justera Kent Lewén  
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 127 - 142 
  Madeleine Alm 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Kent Lewén 
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Protokolljusteringen §§ 139  har anslagits på kommunens anslagstavla den  19   
december 2013,  
 
intygar i tjänsten 
 
________________________ 
Madeleine Alm 
 
 
 
Protokolljusteringen § 127-138, 140-142 har anslagits på kommunens anslagstavla den 
december 2013,  
 
intygar i tjänsten 
 
________________________ 
Madeleine Alm 
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Diariet   ÄN.  
 
 
 
 
 
 
 

§ 127 
   Parentation 
 

Äldrenämndens ersättare Nils Johansson (SD) har avlidit och därför inleds 
sammanträde med en minnesstund.  
______ 
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Diariet   ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 128  

Presentation verksamhetschef för samlad hälso- och sjukvård.  
 

Stefan Mogren presenterar sig som ny chef för samlad hälso- och 
sjukvård i Karlskrona kommun 

 
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att ta informationen till dagens protokoll 
 ______ 
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Diariet   ÄN. 2013.626.730 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
§ 129 

   Avtalsuppföljning eget val. 
                         

Johan Blomquist, projektledare föredrar ärendet. 
 

En uppföljning av hur utförare inom kommunens valfrihetssystem, Eget 
val, har genomförts. 
 
Resultatet lämnas till nämnden i form av en skriftlig rapport och 
föredragning. 
 
Varje utförare kommer att få protokoll över de punkter där brister i 
avtalsuppfyllelse upptäckts samt att uppmanas till rättelse. 
 
Uppföljning av huruvida utförarna vidtagit rättelse kommer att genomföras. 
 
Om en utförare efter detta fortfarande brister i avtalsuppfyllelse kommer 
vidare åtgärder tas för att förmå utföraren att uppfylla avtalet. I annat fall 
kan hävning av avtalet med utföraren bli aktuellt. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) yrkar att samtliga utförare skall redovisa 
åtgärdsplanerna på äldrenämndens sammanträde i januari 2014. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
1. att ta informationen till dagens protokoll, 
 
2. att samtliga utförare skall redovisa åtgärdsplanerna på äldrenämndens 
sammanträde i januari 2014. 
_____ 
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Diariet    ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
 
§130 
Information brukarundersökning 
 
Johan Blomquist, projektledare föredrar ärendet. 
 
Information om den genomförda brukarundersökningen  
som genomfördes av socialstyrelsen under våren 2013 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
_______ 
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Controller   ÄN.2013.993.736 
Ledningsgrupp 
Diariet     
  
 
 
 
 
 
 
 § 131 

Hyressättning tvårumslägenheter Handelsträdgården  
 

Äldrenämnden beslutade om hyresavgifter för enrumslägenhet inom 
Handelsträdgården 2013-10-23. 
Ett antal lägenheter kommer att redan från inflyttning göras om till 
tvårumslägenheter för att kunna verkställa beslut om parboende. 
Med anledning av ovan finns behov av beslut om hyresnivå för 
tvårumslägenheter. 
 
Hyresnivån för Handelsträdgården utgår från förvaltningens hyresavgifter i 
befintliga särskilda boenden år 2013. Bedömningen av hyresnivån för de 
nybyggda bostäderna på Handelsträdgården är att de ska grundas i de för 
förvaltningen högsta avgifterna för  liknande lägenheter samt med 
sedvanlig uppräkning för hyreshöjning mellan åren. Bedömningen grundar 
sig i den höga standard samt lokalisering som boendet har. 
 
Hyresbeloppet föreslås i 2013 års nivå att fastställas till 7964kr per 
tvårumslägenhet  
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna föreslaget hyresbelopp för tvårumslägenhet inom 
Handelsträdgårdens bostäder.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 ______ 
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Handläggare   ÄN.2013.813.042. 
Ledningsgrupp   ÄN.2013.815.042 
Diariet   
 
         
        
  
  

 
 
 
 
§ 132 

 Riktlinjer- utförande av insatsen städ och tvätt 
 

Denna riktlinje avser utförandet av den biståndsbedömda insatsen tvätt. 
Riktlinjen är ett förtydligande av tidigare riktlinje gällande vad som ingår i 
de olika delarna. En större vikt läggs på den enskildes delaktighet. 
 
Riktlinje för insatsen städning 

 
Denna riktlinje avser utförandet av den biståndsbedömda insatsen 
städning. Riktlinjen är ett förtydligande av tidigare riktlinje gällande vad 
som ingår i de olika delarna. Det förtydligas att fönsterputsning ingår i 
städning både i ordinärt boende och på särskilt boende.  En större vikt 
läggs på den enskildes delaktighet. 

 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 

 
 1. att anta riktlinjen avseende tvätt enligt framtaget förslag samt, 

 
 2. att anta riktlinjen avseende städning enligt framtaget förslag  

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 ______ 
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Diariet  ÄN. 2013.992.022  
  
      
 
 
 
 
 
 
  § 133 
 Återkoppling från förvaltningsringen 
 

Martin Olsson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 

       Rörlighet i Förvaltningsringen under perioden 13-01-01-13-10-31  
 

12 medarbetar i förvaltningsringen var av  
1 medarbetare har att gå tillbaka i tjänst 
1 medarbetare har erbjudits annan tjänst på annan förvaltning 
2 medarbetare har sagts upp enligt steg 8 i rehabprocessen  
Av de 8 medarbetare som finns kvar söker 3 varaktig sjukersättning 
och har varit sjukskrivna i över 5 år 

 
       Framledes kommer redovisning ske varje tertial. 
 

Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 

 ______ 
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Diariet   ÄN. 2013.881.274 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  § 134 

        Förändrad bostadsanpassning, trösklar  
 
 Äldrenämnden beslutar  
 

att ärendet utgår och behandlas på äldrenämndens sammanträde i 
januari 2014.  

 _______ 
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Diariet  ÄN.2013.1059.732 
 
 
 
  
 
 §135 
 Sänkning avgift hemtjänst. 
  

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en 
tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, det så kallade 
högkostnadsskyddet för år 2014 motsvarar det 1776 kr per månad. 

 En sänkning med 4 kr jämför med 2013. 
  
 Socialstyrelsens meddelandeblad nr 11/2013 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden beslutar 
 

att avgiften till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet 
motsvarande 1776 kr per månad för 2014. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  18 december 2013 14 

Kommunstyrelsen ÄN.2013.66.042 
Controller 
Ledningsgrupp 
Diariet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  § 136 

        Budget- och verksamhetsuppföljning per november 2014 
 
 Christian Bjerström, controller föredrar ärendet. 
 

 Ekonomiskt utfall per november 2013 
Äldrenämndens tilldelade ram för 2013 enligt ständig budget 131101 
uppgår till 724,2 mnkr. Nettokostnadsutfall per november uppgår till 675 
mnkr och budgetavvikelsen till -16,8 mnkr. 

  
Äldrenämnden redovisar bostadsanpassningsbidragen separat som har 
en tilldelad ram motsvarande 9,5 mnkr. Nettokostnadsutfallet för 
bostadsanpassningsbidraget per november uppgår till 9,4 mnkr och 
budgetavvikelsen till -0,7 mnkr.  
 
Äldrenämnden beslutar  
 
1. att godkänna upprättad månadsrapport, samt 
 
2. att vidare information ges vid äldrenämndens arbetsutskott i 
januari 2014. 

 _____ 
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Diariet   ÄN.2013.884.739 
    
 
 
 
 
  
        § 137 

   Brukare med psykiska komplexa behov  
   
        Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef föredrar ärendet. 
 

Äldreförvaltningen uppmärksammade under 2012 att gruppen brukare 
med komplexa kognitiva funktionsnedsättningar och eller psykiska 
diagnoser ökade. Till följd av detta beslutade äldrenämnden i 
verksamhetsplan för 2012 ge förvaltningen i uppdrag att fram förslag till 
åtgärder. 

 
Under 2012 och 2013 har extra resurser behövts inom särskilt boende för 
att säkerställa en god omsorg till brukare med dessa specifika behov. 
 
Vid Äldrenämndens sammanträde 22 maj 2013 §60 beslutade 
äldrenämnden; 
1. att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till äldrenämnden i juni 
med förslag till vilka 10 lägenheter som kan tomställas i särskilt boende, 
för att finansiera behovet av specifika insatser till personer med komplexa 
psykiatriska problem, vilket motsvarar 5 Mkr på helårsbasis,  
 
2. att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till sammanträde i augusti 
hur omvårdnaden av personer med komplexa psykiatriska problem 
kommer att organiseras 
 
En mindre arbetsgrupp har under året arbetat med att ta fram förslag till 
åtgärder och återrapporterat till Äldrenämndens arbetsutskott. 
Arbetsgruppen har bestått av olika professioner som har erfarenhet av de 
behov som finns hos berörda brukare arbetsgruppen har bl.a. arbetat 
igenom nedanstående punkter 
 
•  Analyserat olika alternativ sammanvägt för och nackdelar samt tittat på  

hur andra kommuner har organiserat omsorgen för brukare med      
liknade behov. 

• Analyserat erfarenheterna som äldreförvaltningen har inom  
  demensomvårdnaden. 
•  Analyserat möjligheterna till samarbete med andra förvaltningar. 

 
      Forts. 
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  § 137 forts 
   Brukare med psykiska komplexa behov  

 
Förslag till åtgärder för att trygga omsorgen till brukare med komplexa 
kognitiva funktionshinder 

 
Arbetsgruppen har i utredningsarbetet arbetat med två olika förslag 
 
Förslag 1 
Att inrätta en enhet med 8 lägenheter inom ett särskilt boende som är 
specifikt inriktad till brukarna med komplexa kognitiva funktionshinder. 
Personal som rekryteras till enheten med kompetens som bedöms 
motsvara brukarnas specifika behov  
 
Förslag 2 
Att inrätta ett specifikt team med specifik kompetens för att flexibelt kunna 
möta brukarnas behov i den miljö som den enskildes behov uppstår. 
Arbetsgruppen gör bedömningen att arbetssätt som idag är uppbyggt 
inom demensomsorgens specialist team också skulle kunna vara 
överförbart till att ge brukare med komplexa kognitiva funktionshinder en 
god omsorg och vård. 
 
Arbetsgruppen gör bedömningen att förslag två är det alternativ som 
föreslås utvecklas för att möta behovet av flexibelt stöd och 
omsorgsinsatser till brukare med komplexa kognitiva funktionshinder 
 
De olika förslagen har till delar kostnads beräknas utifrån tillkommande 
personal kostnader  
 
Förslag 1 
Personaltäthet 0,9 x 8 = 7,2 årsarbetare = ca 3,2 mkr för personal 
kostnader exkl. natt och hälso- och sjukvårdspersonal 
 
Förslag 2 
En psykiatrisjuksköterska  
Två undersköterskor 50% med KY –utbildning  
Tjänsteköp av handikappförvaltningen  
 
Teamet sjuksköterska och undersköterska kommer att organiseras under 
den samlade Hälso- sjukvårdsorganisation.     
 
Finansieringen för kostnader enligt alternativ två föreslås genom att 
minska antalet lägenheter inom omvårdnadsboendet Björkbacken.  
 
Det finns ett behov att inom Björkbacken göra förändringar för att 
boendemiljön i gemensamhetsutrymmena skall bli mer anpassade till 
verksamhetens behov. 
 
 
   Forts. 
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                        § 137 forts 
   Brukare med psykiska komplexa behov  

 
Äldreförvaltningen kommer att vidare utreda möjligheten att göra dessa 
förändringar inom Björkbacken.  
Äldreförvaltningen bedömer att äldrenämndens beslut om vilka 10 
lägenheter som skall tomställas för att finansiera behovet av åtgärder för 
målgrupp ovan inte är aktuellt mot bakgrund av annat förslag till 
finansiering 
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 
1 att fortsätta utveckla arbetet enligt förslag två för åtgärder till brukare 
med komplexa kognitiva funktionshinder inom särskilt boende, 
 
2. att finansiering sker genom minskade personal kostnader till följd av att 
fyra lägenheter på Björkbacken stängs, 
 
3. att verksamhetschef för verksamhetsområdet särskilt boende får i 
uppdrag att återkomma till Äldrenämnden med förslag på ombyggnationen 
av Björkbacken utifrån föreslagen inriktning samt, 
 
4. att Inflyttningstopp till 4 lägenheter på Björkbacken som tomställs from 1 
januari 2014. 

  
 Yrkande 

Ordförande Jan-Åke Nordin (M) yrkar att en risk och konsekvens 
beskrivning redovisas för äldrenämnden i januari 2014. 

 
Peter Johansson (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande. 

 
Alf Öien (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag på attsats 1 
samt bifall till utrednings förslag 2   

 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag, samt bifall 
på ordförandes tilläggsyrkande. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag på attsats 
1 mot Alf Öiens a-vslagyrkande och finner att äldrenämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
1 att fortsätta utveckla arbetet enligt förslag två för åtgärder till brukare 
med komplexa kognitiva funktionshinder inom särskilt boende, 
 
   Forts. 
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        § 137 forts 
   Brukare med psykiska komplexa behov  

 
2. att finansiering sker genom minskade personal kostnader till följd av att 
fyra lägenheter på Björkbacken stängs, 
 
3. att verksamhetschef för verksamhetsområdet särskilt boende får i 
uppdrag att återkomma till Äldrenämnden med förslag på ombyggnationen 
av Björkbacken utifrån föreslagen inriktning samt, 
 
4. att Inflyttningstopp till 4 lägenheter på Björkbacken som tomställs from 1 
januari 2014.  
 
5. att en risk och konsekvens beskrivning redovisas för 
äldrenämnden i januari 2014 
 
Reservationer 
Alf Öien (S) reserverar sig tillförmån för eget yrkande.  
 _______ 
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Diariet   ÄN.2013.858.042 
 
 
 
 

 
 
 
 
        § 138 

Förslag till yttrande förändrade debiteringsprinciper för 
kostenehetens tjänster. 

 
Äldrenämnden informerades om förslag till förändrade debiteringsprinciper 
vid äldrenämndens sammanträde 2013-11-09. 
 
Förslag  
Förslaget innebär att Serviceförvaltningen/kostenheten tillhandahåller och 
bekostar genom anslag den del av måltidsverksamheten till 
äldreomsorgen som tillhandahålls på daglig basis. 
Nuvarande interndebitering har hittills inte bidragit till att dessa frågor blivit 
tydligt hanterade.  
Däremot har diskussioner kring principer för debitering tagit mycket tid  
 
Äldrenämndens arbetsutskott har vidare behandlat frågan vid 
äldrenämndens arbetsutskott 2013-12-04 
 
Äldrenämnden har under flera år arbetat med mat, måltider och näring för 
att utveckla och säkerställa brukarnas behov av kost och en god 
måltidsmiljö. 
Inom äldreomsorgen är mat och måltider en del av helheten för både 
hälsa och socialsamvaro. 
 
Äldrenämnden ser att dessa frågor är viktiga ur ett kvalitetsperspektiv och 
har också fastställt särskilda kvalitetskrav. 
 
Vidare ser nämnden nya grupper brukare som kommer att ställa nya och 
andra krav på måltid och måltidsmiljö. 
 
Nämnden bedömer i nuläget att det inte är möjligt att ställa sig bakom 
förändrade debiteringsrutiner. Detta mot bakgrund av att de kvalitetskrav 
som nämnden beslutat om inte är kommunicerade och fastställda inom 
den förvaltningen som ansvarar för tillagning och leverans. 
 
Vidare vill nämnden kunna ha frihet att själv besluta om alternativa 
lösningar när nämnden bedömer att sådan fråga aktualiseras och svarar 
mot brukarnas behov och nämndes kvalitetskrav. 

      Forts. 
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        § 138 forts 

Förslag till yttrande förändrade debiteringsprinciper för 
kostenehetens tjänster. 

 
Äldrenämnden vill ha fortsatta ekonomiska möjligheter att ha ett 
helhetsansvar för ekonomi och verksamhetsperspektiv med tillhörande 
kvalitetskrav för kost nutrition och måltidsmiljö. 

 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
 
att godkänna upprättat yttrande.  

 
 Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 _______ 
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Diariet    ÄN.2013.421.736  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
   

  § 139 
Beställning av renovering och ombyggnad av omvårdnadsboendet 
Hammarbygården  

 
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 

 
Inom omvårdnadsboendet Hammarbygården finns det delar som inte 
uppfyller krav på boendemiljöer som äldrenämnden har.  
Äldreförvaltningen har tillsammans med Tekniska Förvaltningen och AB 
Karlskronahem 
tagit fram underlag till grund för beslut i äldrenämnden 24 april 2013 § 47 
gällande ombyggnation av omvårdnadsboendet Hammarbygården 
   
Tekniska förvaltningen har tillsammans med AB Karlskronahem tagit fram 
förslag till kostnadsfördelning, förutsättningar för genomförande och 
förslag om ny hyra för Äldrenämnden efter genomförd ombyggnation. 
 
Äldrenämnden beslutade att uppdra till äldreförvaltningen att fortsätta 
planeringsarbetet inför ombyggnad av omvårdnadsboendet 
Hammarbygården 23 oktober 2013 §102 
 
Äldrenämnden kommer att budgetera för ny hyra i budget och 
verksamhetsplan för 2014 plan 2015-2016 
Äldreförvaltningen har i dialog med kommunens ekonomichef och 
Karlskronahems VD informerats om att det inte finns några avsatta 
investeringsmedel för ombyggnationen Hammarbygården. 
Det finns behov av beslut om investeringsmedel för att planeringsarbetet 
och ombyggnaden kan genomföras som planerat 
Äldreförvaltningens bedömning är att det i inte finns någon möjlighet att 
vänta med att genomföra ombyggnationen av Hammarbygården utan att 
arbetet måste sättas igång snarast. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås att Äldrenämnden ger i uppdrag till 
Tekniska Nämnden att snarast beställa renovering och ombyggnation av 
hos AB Karlskronahem. 
 
     Forts. 
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 § 139 forts 
Beställning av renovering och ombyggnad av omvårdnadsboendet 
Hammarbygården  
 
Yrkande 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt yrkar att 
ärendet omedelbart justeras. 
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 
1. att uppdra till Tekniska Nämnden att beställa renovering och 
ombyggnation av omvårdnadsboendet Hammarbygården, samt 
 

 Äldrenämnden beslutar  
 

1. att uppdra till Tekniska Nämnden att beställa renovering och 
ombyggnation av omvårdnadsboendet Hammarbygården, samt 

 
2. att översända ärendet till Kommunstyrelsen för kännedom samt. 

 
3. att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 _______ 
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Diariet    ÄN.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  § 140 
  Information om Handelsträdgården 
 
  Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende föredrar ärendet. 
 

Utifrån brukar situationen så är det 34 brukare i dagsläget som önskar 
medflytt till omvårdnadsboendet Handelsträdgården. 

 
  4 brukare önskar annat omvårdnadsboende 
 

Angående rekryteringen inkom det 440 ansökningar det hölls 130 
intervjuer tillsammans med kommunal.  

 
Informerar att äldreförvaltningen får nycklarna till Handelsträdgården den 
3 februari 2014 

 
  Äldrenämnden beslutar 
 
  att informationen tas till dagens protokoll 
  ______ 
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 § 141 
 Delegeringsbeslut  
    

Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2013-12-04.  
 

 Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

 _______ 
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 § 142 
  Meddelanden  

a) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 oktober 2013 §§ 130, 
 Hemställan om att få ta del av prestationsersättning. 
b) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 26 november 2013 §§ 256, Avgift för  
    bårhusplats. 
c) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 21-22 november 2013 §§ 145,  
    Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns samlade  
    verksamhet 
d) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 21-22 november 2013 §§ 141,  
    Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer Karlskrona kommun. 
e) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 21-22 november 2013 §§ 143,  
    Resepolicy för Karlskrona kommun. 
 f) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 21-22 november 2013 §§ 144,  
    Miljöbokslut 2012.  
g) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 21-22 november 2013 §§ 147,  
    Höjning av avgift för trygghetslarm. 
h) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 26 november 2013 §§ 246, 
 i) Förstudie Strandgården, byggnad 34 Sammanträdesprotokoll  
    förtroendenämnden Landstinget Blekinge 25 oktober. 2013.  
_________ 
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  29 januari 2014 1 

  
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den  
29 januari 2014.  
 
 
§ 143 Ny ersättare i äldrenämnden. 
 
§ 144    Information om åtgärder från utförare inom hemtjänst efter genomförd 

avtalsuppföljning. 
 
§ 145 Handlingsplan för social mångfald inom äldrenämndens verksamheter i     

  Karlskrona 2014-2015. 
 

  § 146    Förslag ändring avgift för makar/sammanboende. 
 
 § 147 Tack från Jenny Althini (M). 

 
§ 148 Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016. 
 
§ 149    Ansökan om stadsbidrag 2014 omvårdnadslyftet. 

 
    § 150    Information om Handelsträdgården. 
 

§ 151 Delegeringsbeslut 
 
§ 152  Meddelanden 
 

   § 153    Frågor 
 
 

     ______________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre. 

onsdag den 29 januari kl 14.00 – 17.25 
 
 
Beslutande Ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M)  
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD)  
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  
Tjänstgörande ersättare Agneta Möller (FP) 
  Göran Redeén (KD) 
       
Övriga närvarande ersättare  Siv Brorsson (S), kl 14.00-16.00 
  Kerstin Johansson (S), kl 14.00-16.10 
  Mikael Wickström (S), kl 14.00-17.00 
  Karl-Gustaf Johansson (M), kl 14.00-17.00  
  Gunnar Sandwall (M), kl 14.00-15.15 
  Jenny Althini (M), kl 14.00-15.35 
  Pernilla Cederholm (SD) 
    
 Tjänstemän Martin Olsson, förvaltningschef  
  Eva Herbertson, utvecklingschef 
  Christian Bjerström, controller  
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor 

Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska  
  Susanne Nordin, verksamhetschef  
  Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende 
  Anna Hedlund, verksamhetschef 
  Carina Thörnquist, verksamhetschef  
  Maria Appelskog biträdande verksamhetschef   
   
 Övriga Linda Jakobsson, 3 glada hjärtan AB 
  Karolina Engman, 3 glada hjärtan AB 
  Lena Sträng, 3 glada hjärtan AB 
  Åse Hamn, Attendo Sverige AB 
  Ida Johansson, Attendo Sverige AB 
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 Övriga, forts Gertrud Weiselblad, Gertrud Care AB 
  Mevzada Ahmentovic, Gertrud Care AB 
  Renee Pettersson, Gertrud Care AB 
  Anna Gustafsson, HS Service & Support AB 
  Jessica Munoz, HS Service & Support AB 
  Emma Lilja, HS Service & Support AB 
  Håkan Sundqvist, Service & Support AB 
  Henrik Cederholm, Prima Service & Hemtjänst AB 
   
 
Sekreterare   Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Kent Lewén  
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 143 - 153 
  Marie-Louise Bescher 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Kent Lewén 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      februari 2014 
 
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Madeleine Alm 
 
 
 
 



  29 januari 2014 4 

 
Pernilla Cederholm 
 
 
 
 
 
 
 
 § 143 
 Ny ersättare i äldrenämnden. 
 

Ordföranden hälsar Pernilla Cederholm (SD) välkommen till 
äldrenämnden. 

 
 __________________ 
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Diariet   ÄN. 
 
 
 
 
 
 
  
 § 144 

Information om åtgärder från utförade inom hemtjänst efter 
genomförd avtalsuppföljning. 
 
3 glada hjärtan AB  
Linda Jakobsson, Karolina Engman och Lena Sträng informerar om 
utförda åtgärder. 
 
Attendo Sverige AB 
Åse Hamn och Ida Johansson informerar om utförda åtgärder. 
 
Gertrud Care AB 
Gertrud Weiselblad informerar om utförda åtgärder. 
 
HS Service & Support AB 
Anna Gustafsson informerar om utförda åtgärder. 
 
Prima Service & Hemtjänst AB 
Henrik Cederholm informerar om utförda åtgärder 
 
Karlskrona kommuns hemtjänst i egen regi 
Carina Thörnquist och Maria Appelskog informerar om utförda åtgärder. 
 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Diariet  ÄN.2013.843.109 
 
 
  
 
 
 
 
 § 145 

Handlingsplan för social mångfald inom äldrenämndens 
verksamheter i Karlskrona 2014-2015. 

 
En handlingsplan har upprättats gällande social mångfald och jämställdhet 
inom äldreomsorgen. 
 
Arbetsutskottet lämnar synpunkter inför beslut. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förslaget. 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att  godkänna handlingsplan för social mångfald inom äldrenämndens 
verksamheter i Karlskrona 2014 – 2015. 
 
___________________ 
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Diariet  ÄN.2014.34.730 
 
 
 
 
 
 
 
          § 146 
          Förslag ändring avgift för makar/ sammanboende. 

   
Enligt nuvarande tillämpningsanvisningar betalar makar/sammanboende 
tillsammans högst maxbeloppet 1776 kr per månad i 2014 års prisnivå, 
även om båda har beviljat bistånd.  
 
Förvaltningens förslag till ändring av tillämpningsanvisningarna innebär att 
makar/ sammanboende ska betala avgift var för sig.  
Om båda har beviljat bistånd kommer förändringen innebära att båda 
brukarna betalar avgift enligt den nivå var och en är placerad i. 
 
Avgiftsberäkningen görs idag alltid på det förmånligaste sättet för 
brukaren. Makars inkomster läggs ihop och delas. Om det är förmånligare 
för brukaren att avgiftsberäkningen görs på den egna inkomsten eller den 
delade inkomsten räknas ut i verksamhetssystemet.  
 
Makar som bor åtskilda betraktas som ensamstående i hänseende till 
minimibeloppet men inkomsterna läggs ihop precis som för makar som 
bor tillsammans. 
 
Flertalet kommuner i landet beräknar individuella avgifter för makar/ 
sammanboende, så även Växjö och Blekingekommunerna.   
Information med exempel från Socialstyrelsen bifogas. 
 
Den allmänna regeln om att kommunen inte får ta ut en avgift som 
överstiger den egna självkostnaden gäller naturligtvis. Då betalas efter 
beräknad timkostnad.  
 
Hänvisning till Kommunallagen 2 kap. 2§ Likställighetsprincipen 
Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte 
finns sakliga skäl för något annat.  
Enligt förvaltningens uppfattning missgynnas ensamstående med 
nuvarande regler för avgiftsberäkning i förhållande till makar/ 
sammanboende. 
   forts. 
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     ÄN.2014.34.730 
 
 
 
 
    §146 forts. 
                         Förslag ändring avgift för makar/ sammanboende. 

 
Förslag  
Förslaget innebär att när hjälp lämnas till ett hushåll som består av makar/ 
sammanboende räknas de beviljade insatserna var för sig och makar/ 
sammanboende betalar var för sig i respektive nivå. 
(Se andra och tredje stycket ovan.)   
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att  ändra i tillämpningsanvisningarna enligt förvaltningens förslag.  
 
Yrkande 
Ann-Marie Branje (M) yrkar på att ändringen ska gälla fr o m den  
1 april 2014. 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
1. att  ändra i tillämpningsanvisningarna enligt förvaltningens förslag, samt 
 
2. att  ändringen ska gälla fr o m den 1 april 2014. 
 
___________________ 
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Jenny Althini 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 § 147 
 Tack. 
 

Jenny Althini (M) meddelar att hon avgår ur äldrenämnden. Jenny Althini 
tackar för tiden i äldrenämnden. 

 
Ordföranden tackar Jenny Althini för tiden i äldrenämnden och önskar 
lycka till i fortsättningen. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Diariet  ÄN.2014.38.041 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunala Pensionärsrådet 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
 § 148 
   Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016. 

 
Martin Olsson, förvaltningschef föredrar ärendet tillsammans med 
controller Christian Bjerström. 
 
Äldreförvaltningen överlämnar förslag till internbudget och 
verksamhetsplan 2014 med plan för 2015-2016. Förvaltningens förslag 
behandlades av äldrenämndens arbetsutskott vid sammanträde den 15 
januari 2014 som då beslutade att anse ärendet berett. 
 
Information om förvaltningens förslag lämnades till Kommunala 
Pensionärsrådets arbetsutskott den 16 januari 2014. 
 
Förvaltningen har informerat äldreförvaltningens samverkansgrupp den 20 
januari 2014. Förhandling kommer att genomfördes enligt MBL § 11 den 
27 januari och påskrivet den 29 januari 2014. Protokoll från förhandlingen 
redovisas vid äldrenämndens möte. 
 
Äldrenämnden har inom sitt mandat rätt att fatta beslut om större delen av 
budgeten och verksamhetsplanen. Kommunfullmäktige är dock den 
myndighet som äger mandat att fatta beslut om höjning av matavgifter. 
 
Åtgärder för budgetanpassning 
 

• Avveckling av sju lägenheter vid omvårdnadsarbetet Adlersten. 
• Avveckling av 12 korttidsvårdplatser vid Storören. 
• Uppta förhandling med Attendo AB om byte av lokal och förändrat 

avrop av tjänsten korttidsvård. 
 
Äldreförvaltningen har tillsammans med ordföranden och vice ordföranden 
genomfört informationsinsatser till berörda brukare, anhöriga och 
personal. 
 
För de brukare som är berörda av avveckling vid omvårdnadsboendet 
Adlersten kommer en handlingsplan för varje brukare att upprättas. 
 
 forts. 
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 ÄN.2014.38.041 
 
 
 
 

 § 148 (forts). 
   Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016. 

 
Risk- och konsekvensanalyser har upprättats utifrån förslag till 
budgetanpassningar och redovisas i bilaga. 
 
Höjning av matavgift 
Äldrenämnden beslutade den 17 juni 2013 att föreslå Kommunfullmäktige 
att höja matavgiften med två kronor fr o m den 1 januari 2014. 
 
Äldrenämndens föreslås föreslå Kommunfullmäktige att besluta om höjd 
matavgift med två kronor fr o m den 1 april 2014. 
 
Möjlighet att köpa efterrätt för de brukare som har matdistribution inom 
ordinärt boende har tydliggjorts under nämndens verksamhet under 
hösten 2013. Äldrenämnden har dock inget fastställt pris för brukaren som 
önskar köpa kompletterande efterrätt till matdistributionen. Äldre-
förvaltningen har i dialog med serviceförvaltningens kostenhet utarbetat 
ett förslag som innebär en kostnad för efterrätt som uppgår till sju kronor. 
 
Ianspråktagande av reserv 
Äldreförvaltningen fick i uppdrag vid äldrenämndens sammanträde den  
17 juni 2013 att tillskriva kommunstyrelsen om begäran att få ta del av den 
reserv som skapades i samband med skatteväxling inför hemsjukvårdens 
kommunalisering. Detta med anledning av utbildningsbehov och att 
kommunen har dyrare inköpsavtal jämfört med Landstinget Blekinge. 
 
Som svar på uppdraget från den 17 juni 2013 föreslår äldreförvaltningen 
äldrenämnden att ånyo göra en framställan till kommunstyrelsen. Detta 
mot bakgrund av de kostnader för sjukvårds- och förbandsmaterial som 
äldreförvaltningen inte kunnat förutse vid växlingen. Kostnaden har en 
betydande påverkan på äldreförvaltningen. 
 
Äldrenämndens budget för dessa artiklar är lågt beräknad och det råder 
osäkerhet om skatteväxlingen som gjordes mellan Blekinge Läns 
Landsting och Karlskrona kommun ger täckning för de volymer som 
hemsjukvården använder. Äldrenämnden anser att den till kommunen 
tilldelade reserven motsvarande 2,8 mnkr för 2015 är nödvändig för att 
kunna täcka de kostnaderna som kommer att uppstå i verksamheten. 
 
 forts. 
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 ÄN.2014.38.041 
 
 
 
 

 § 148 (forts). 
   Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
1. att  avveckla sju lägenheter vid omvårdnadsboendet Adlersten  
fr o m den 1 april 2014, 
 
2. att  avveckla 12 platser för korttidsvård vid Storören fr o m den  
1 april 2014, 
 
3. att uppdra till äldreförvaltningen att uppta förhandling med Attendo AB 
om byte av lokal och förändrat avrop av tjänsten korttidsvård och 
återkomma med förslag till äldrenämnden i februari 2014, 
 
4. att  ändra äldrenämndens beslut från sammanträdet den 17 juni 2013 § 
69 om att höja matavgiften med två kronor till att börja gälla fr o m  
den 1 april 2014, samt 
 
5. att i övrigt fastställa internbudget  och verksamhetsplan 2014 och 
verksamhetsplan 2015-2016 i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar 
 
6. att  höja matavgiften med två kronor fr o m den 1 april 2014, samt 
 
7. att  avgiften för köp av efterrätt i samband med matdistribution till 
brukare i ordinärt boende fastställs till sju kronor, 
 
Äldreförvaltningen föreslår därtill äldrenämnden besluta 
 
8. att  äldrenämnden till skriver Kommunstyrelsen om begäran att få ta del 
av den reserv som skapades i samband med skatteväxling inför 
hemsjukvårdens kommunalisering, samt 
 
9. att  hemställa hos kommunstyrelsen om att få överföra, utöver tidigare 
hemställan om 4 mnkr, kvarvarande investeringsbudget om  
807 000 kronor från 2013 till investeringsbudget 2014. 
 
 forts. 
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 ÄN.2014.38.041 
 
 
 
 

 § 148 (forts). 
   Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016. 

 
Yrkande 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med justeringar 
samt tilläggsyrkande under punkt 5: 
 
att  etablering av ny reserv skall ske med följande nivåer: 
 
 2014 1 337 tkr 
 2015 3 427 tkr 
 2016 5 177 tkr, 
 
att  internbudget ändras med nedan satsning för kringtidsfaktorn inom 
hemtjänsten: 
 
 2014 - 
 2015 2 400 tkr 
 2016 2 400 tkr, samt 
 
att  om äldrenämnden får utökad ram under 2014 m a a erhållen 
prestationsersättning 2013, skall följande satsningar ske: 
 
 1 200 tkr ökning av kringtidsfaktorn inom hemtjänsten, samt 
 2 800 tkr för reserv till välfärdsutveckling. 
 
Peter Johansson (S) yrkar på: 
 
att  avslå att-sats nummer 2, 
 
att  som alternativ finansiering 

     2014    2015    2016  
 Stänga Adlersten    
 Sju lägenheter ytterligare + 2,2 mnkr + 3,0 mnkr + 3,0 mnkr 
 
 Ur reserven disponera + 1,0 mnkr + 1,5 mkr + 1,5 mnkr 
 
 Ej nedläggning Storören - 3,3 mnkr - 4,5 mnkr - 4,5 mnkr 
 
 Ny reserv - 337 tkr - 4 387 tkr - 6 077 tkr 
 
   
     forts. 
 
 



  29 januari 2014 14 

 
 
     
   ÄN.2014.38.041 
 
 
 
 
 
 

 § 148 (forts). 
   Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016. 
 

Kent Lewén (FP) yrkar på avslag på Peter Johanssons (S) yrkande. 
 
Günter Dessin (V) och Alf Öien (S) yrkar på bifall till Peter Johanssons (S) 
yrkande. 
 
Propositionsordning och beslut 
Ordföranden sammanfatta yrkandena och finner att det finns två förslag till 
beslut, Kent Lewéns (FP) yrkande och Peter Johanssons (S) med fleras 
yrkande. 
 
Votering begärdes. 
 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Kent Lewéns 
förslag röstar ja, den som vill biträda Peter Johanssons (S) förslag röstar 
nej. 
 
8 JA-röster avlas. De som röstar JA är Kent Lewén (FP), Ann-Marie 
Branje (M), Sigrid Johansson (M), Marianne Nordin (M), Weste Brynestam 
(C), Agneta Möller (FP), Göran Redeén (KD) samt Jan-Åke Nordin (M) 
 
7 NEJ-röster avlas. De som röstar NEJ är Peter Johansson (S), Eva-Lotta 
Altvall (S), Alf Öien (S), Angela Sandström (S), Christer Göstasson (S), Alf 
Stålborg (SD) samt Günter Dessin (V). 
 
Peter Johansson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet tillsammans med 
Eva-Lotta Altvall (S), Alf Öien (S), Angela Sandström (S), Günter Dessin 
(V) och Alf Stålborg (SD) biträder reservationen.  

   Bilaga 
 
 
 forts. 



  29 januari 2014 15 

 
 ÄN.2014.38.041 
 
 
 
 
 § 148 (forts). 
   Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016. 
 

Äldrenämnden beslutar således 
 
1. att  avveckla sju lägenheter vid omvårdnadsboendet Adlersten  
fr o m den 1 april 2014, 
 
2. att  avveckla 12 platser för korttidsvård vid Storören fr o m den  
1 april 2014, 
 
3. att uppdra till äldreförvaltningen att uppta förhandling med Attendo AB 
om byte av lokal och förändrat avrop av tjänsten korttidsvård och 
återkomma med förslag till äldrenämnden i februari 2014, 
 
4. att  ändra äldrenämndens beslut från sammanträdet den 17 juni 2013 § 
69 om att höja matavgiften med två kronor till att börja gälla fr o m  
den 1 april 2014, samt 
 
5. att i övrigt fastställa internbudget  och verksamhetsplan 2014 och 
verksamhetsplan 2015-2016 i enlighet med äldreförvaltningens förslag, 
 
 att  etablering av ny reserv skall ske med följande nivåer: 
 
 2014 1 337 tkr 
 2015 3 427 tkr 
 2016 5 177 tkr, 
 

att  internbudget ändras med nedan satsning för kringtidsfaktorn inom 
hemtjänsten: 

 
 2014 - 
 2015 2 400 tkr 
 2016 2 400 tkr, samt 
 

att  om äldrenämnden får utökad ram under 2014 m a a erhållen 
prestationsersättning 2013, skall följande satsningar ske: 

 
 1 200 tkr ökning av kringtidsfaktorn inom hemtjänsten, samt 
 2 800 tkr för reserv till välfärdsutveckling, 
 
   forts. 
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 § 148 (forts). 
   Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016. 

 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
6. att  höja matavgiften med två kronor fr o m den 1 april 2014, samt 
 
7. att  avgiften för köp av efterrätt i samband med matdistribution till 
brukare i ordinärt boende fastställs till sju kronor, 
 
Äldrenämnden beslutar även 
 
8. att  tillskriva kommunstyrelsen om begäran att få ta del av den reserv 
som skapades i samband med skatteväxling inför hemsjukvårdens 
kommunalisering, samt 
 
9. att  hemställa hos kommunstyrelsen om att få överföra, utöver tidigare 
hemställan om 4 mnkr, kvarvarande investeringsbudget om  
807 000 kronor från 2013 till investeringsbudget 2014. 

 
___________________ 
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Diariet  ÄN.2013.914.047 
Handikappförvaltningen 
 
 
  
 
  
 
 § 149 
 Ansökan om statsbidrag 2014 Omvårdnadslyftet. 
 

Man ska göra en ny ansökan för stimulans av omvårdnads lyftet och 
fortsätta använda de medel man har till de kurser som kommer igång.  
 
Kommer jobba vidare med utbildningar för en långsiktig kompetens samt 
färdigställa de utbildningar som finns. 
 
Man kommer även bjuda in handikappförvaltningen och privata utförare till 
dessa utbildningar. 

  
Äldrenämnden beslutar  
 
att  inlämna ansökan om statsbidrag avseende Omvårdnadslyftet 2014. 
 
___________________ 
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Diariet  ÄN.2014.736 
 
 
  
 
 
  
 
 
 § 150 

Information om Handelsträdgården 
 
Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef informerar om att planering av 
Öppet Hus fortskrider. 
 
Den 3 februari 2014 startar personalen sitt arbete. 
 
Ingivning kommer att ske den 12 februari 2014 klockan 11.00 och mellan 
15 – 18.00 är det öppet hus för allmänheten. 
 
 
Informationens tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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 § 151 
 Delegeringsbeslut  
    

a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-01-15.  
b) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare. 
- Beslutsdatum 131101 - 131130 

 
 Äldrenämnden beslutar  

 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

 
 __________________ 
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 § 152 

  Meddelanden  
               a) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 8 januari 2014 §§11, 

Anvisningar för uppföljning 2014. 
b) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 12 december 2013 §§155, 
Kommunala val. 
c) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 12 december 2013 
§§158,Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för år 2014. 
d) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 12 december 2013 §§159, 
Uppföljningsrapport per den 31 oktober för Karlskrona kommuns samlade 
verksamhet. 
e) Protokollsutdrag fört vid sammanträde (per telefon) med styrelsen för 
Leopold Rubens sjukvårdsfond. 
f) Sammanträdesprotokoll förtroendenämnden Landstinget Blekinge 12     
december. 2013. 
g) Cirkulär 13:60 från Sveriges kommuner och landsting. 
Ändringar i folkbokföringslagen (1991:481) 
 

___________________ 
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§ 153 
Frågor 
 
Lex Sahra-anmälningar 
Peter Johansson (S) undrar hur långt arbetet med Lex Sahra-
anmälningarna kommit som gäller Adlersten och Tvegölja. 
 
Verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren svarar att de är fortfarande är 
under arbete. 
 
Tidningsartiklar om missförhållanden på Gertrud Care AB 
Peter Johansson (S) under vad som har hänt med anledning av 
missförhållanden såsom arbetsmiljö, ledsagning m m. 
 
Utvecklingschef Eva Herbertson svarar att en handlingsplan är inlämnad 
från Gertrud Care AB, arbetet pågår. 
 
Besparingar riktat mot hemtjänsten 
Peter Johansson (S) har frågor rörande besparingar som är riktade mot 
hemtjänsten. 
 
Det bestämdes att ett möte ska anordnas med berörda tjänstemän. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den  
26 februari 2014.  
 
 

  § 12 Områdeschefer uppföljning av personal och ekonomi 
 

    § 13 Revidering av lokal handlingsplan för fortsatt arbete enligt regionala  
 riktlinjer för utredning och omsorg om personer med demenssjukdom 
 
§ 14      Medarbetarenkät 
 
§ 15   Bokslut och Verksamhetsberättelse 2013 för äldrenämnden 
 

    § 16      Internkontroll plan 2014 
 
    § 17      Förslag till beslut avseende stimulansmedel till projekt kommunal e-Hälsa  
   2014 i Blekinge 
 

§ 18 Information jämförarservice 
 
    § 19      Information om Handelsträdgården. 
 

§ 20 Frågor 
 
§ 21  Delegeringsbeslut 
 

   § 22      Meddelanden   
     ____________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre. 

onsdag den 26 februari kl 14.00 – 17.30 
 
 
Beslutande Ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S)  
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M)  
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD)  
  Lena Hjorth (FP) kl 14.00-16.00 §§154-157 
  Weste Brynestam (C) 
  Elin Håkansson (KD) 
   
  
Tjänstgörande ersättare Siv Brosson (S)  
  Mikael Wickström (S)  
  Agneta Möller (FP) kl 16.00-17.30 §§157-164 
   
Övriga närvarande ersättare  Gunnar Sandwall (M)  
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
    
 Tjänstemän Martin Olsson, förvaltningschef  
  Eva Herbertson, utvecklingschef 
  Christian Bjerström, controller  
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor 

Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska  
  Susanne Nordin, verksamhetschef  
  Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende 
  Anna Hedlund, verksamhetschef 
  Annika Tronje, social samordnare  
  Carina Thörnquist, verksamhetschef  
  Maria Appelskog biträdande verksamhetschef   
  Eva-Marie Ottosson, områdeschef hälso- och sjukvård 
  Theresa Pepinias, demenssjuksköterska 
  Victoria Lundström, Silviasyster 
  Linda Hjorth, områdeschef hemtjänst 
  Camilla Svensson, områdeschef särskilt boende  
   Anna Neij, personalspecialist  
  Stefan Mogren, verksamhetschef hälso- och sjukvård  
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Sekreterare   Madeleine Alm 
 
Utses att justera Eva-Lotta Altvall 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 12 - 22 
  Madeleine Alm 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

  Eva-Lotta Altvall  
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       mars  2014 
 
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Madeleine Alm 
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Diariet  ÄN.2014.139.709 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
   
          § 12 
              Områdeschefer uppföljning av personal och ekonomi 
                    

Linda Hjorth, områdeschef hemtjänst, Camilla Svensson, områdeschef   
särskilt boende informerar om sitt utvecklingsarbete inom personal och 
ekonomi  
 
Camilla svensson, områdeschef Fregatten informerar att det finns 73 
lägenheter både 1:or, 2:or och 3:or på boendet. 
Antal brukare 77 och antal personal 50  
Fregatten har idag möjlighet till att ha 38,27 årsarbetare omsorgspersonal, 
2.0 administrativ personal  

 
Under 2012 hade man ett underskott inom personalbudget på boendet, 
2013 arbetade man med förbättringar.  
Personalens arbetsuppgifter har omfördelas och en samordnare har tagit 
hand om de mer administrativa uppgifterna samt personalplanering för att 
öka tiden för övriga medarbetare att fokusera på omsorgsinsatserna hos 
brukarna. 
Schema förändringar har genomförts delade turer har tagits bort och 
personalen jobbar varannan helg 
Arbetssätt har lett till att budgeten för personalkostnader har ett positivt 
resultat för 2013 
 
Linda Hjorth, områdeschef för Kättilsmåla hemtjänst och Fridlevstad 
hemtjänst. 
 
Kättilsmåla hemtjänst har 14 omsorgspersonal inom arbetsgruppen 
ca 25 brukare och 16 brukare som endast har trygghetslarm . 
Resultat 2013 ett underskott som pekar på något förhöjd personalkostnad 
samt bilkostnader. 
 
Fridlevstad har 13 omsorgspersonal inom arbetsgruppen och ca 45 
brukare 16brukare med enbart trygghetslarm. 
  Forts. 
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           § 12 forts 
              Områdeschefer uppföljning av personal och ekonomi 

 
Inom de två hemtjänstgrupperna har det varit ett stort fokus på arbete 
med bemanning och planering, personalstatistik. Organisering av vecko- 
och dagsplanering utförs av planerare. 
Regelbunden veckoavstämning görs tillsammans med områdeschef där 
man går igenom bland annat frånvaro, nya brukare, resurspass, 
underbemanning, ledsagning med mera.    
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 

 ______ 
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Diariet  ÄN.2014.126.776 
Handläggare 
Ledningsgruppen 
 
  
 
 
 
 
 § 13 

Revidering av lokal handlingsplan för fortsatt arbete enligt regionala 
riktlinjer för utredning och omsorg om personer med 
demenssjukdom 
 
Eva-Marie Ottosson, områdeschef hälso- och sjukvård, Victoria 
Lundström, Silviasyster, Theresa Pepinias, demenssjuksköterska föredrar 
ärendet. 
 
För att säkerställa och kvalitetssäkra vård och omsorg för personer med 
demenssjukdom krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete. De framtagna 
insatserna i denna plan utgår från det fortsatta arbetet under 2014 och 
ersätter plan daterad 2013-09-12 De regionala riktlinjerna 2011 
”Utredning, vård och omsorg av personer med demenssjukdom i Blekinge” 
ligger som grund till den lokala handlings och utvecklingsplanen. 
 
Under 2014 fokuserar den lokala handlingsplanen bland annat på följande 
områden  
•  Samarbete med vårdcentralens läkare om demensutredningar enligt de    

              regionala riktlinjerna 
•  Levnadsberättelsen 
•  Kvalitetssäkrad informationsöverföring 
•  Teknik i verksamheten för socialstimulering 

 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad lokal handlingsplan 2014 för fortsatt arbete enligt 
regionala riktlinjer för utredning och omsorg om personer med 
demenssjukdom. 
    
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag  
______ 
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Diariet  ÄN.2012.435.704 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
          § 14 
            Medarbetarenkät 
 
          Anna Neij, personalspecialist föredrar ärendet 
 

Informerar om genomförd medarbetarenkät hösten 2013. 
72% av medarbetarna inom äldreförvaltningen besvarade enkäten. 
Enkäten som är framtagen av SKL avser att mäta 
medarbetarengagemang. 
 
Värdena på förvaltningsövergripande nivå redovisas. 
 
Samtliga chefer har fått i uppdrag att tillsammans med medarbetarna på 
arbetsplatsen ta upp de 3 viktigaste utvecklingsområdena utifrån  
genomförd medarbetarenkäten.  
Handlingsplaner skall redovisas under mars månad.  

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
______ 
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Diariet  ÄN.2014.124.042 
Revisionen 
Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare 
Ledningsgrupp  
 
 
 
 
 
 § 15 

        Bokslut och Verksamhetsberättelse 2013 för äldrenämnden 
 
Martin Olsson, förvaltningschef, Christian Bjerström, controller föredrar 
ärendet 
 
Verksamheten som omfattar äldreomsorg redovisar ett nettounderskott på 
12,6 mnkr. 
 
Verksamheten som omfattar bostadsanpassningsbidrag redovisar ett 
nettounderskott på 1,8mnkr i förhållande till den anvisade budgeten. 
 
Under 2013 har verksamheten inte genomförts inom den anvisade 
ekonomiska ramen.  
Av äldreförvaltningens förslag till bokslut - och verksamhetsuppföljning 
2013 framgår att förvaltningen redovisar att de verksamhetsmål som 
fastställts av kommunfullmäktige för äldreomsorg är uppnådda (sid 7).  
 
Äldrenämnden erhöll under sista kvartalet 12 mnkr beslutade av 
fullmäktige prestationsersättningar utifrån sammanhållen vård och omsorg 
för sjuka äldre 2012. Prestationsersättningen är ett resultat av genomfört 
förbättrings- och utvecklingsarbete inom äldrenämndens verksamhet 
2012.  
 
Äldrenämnden erhöll prestationsersättningar för 2013 i december 
motsvarande 4 mnkr vilket finns med i årets utfall. 
 
Det underskott som redovisas 2013 är av storlek sett till nämndens totala 
budget 1,7 procent.  
 
Underskottet beror i stora delar framförallt på att personalkostnader inom 
omvårdandsboende samt hemtjänstverksamhet var höga under första 
halvåret. Brukare med stora komplexa psykiatriska sjukdomsbilder har 
behövt extra resurser.  
 
     Forts. 
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 § 15 forts 
        Bokslut och Verksamhetsberättelse 2013 för äldrenämnden 

 
Höga sjukdomstal mot budget främst inom omvårdandsboende ger även 
ett underskott. Inom hemtjänst har kostnader för öppnade extraplatser, 
högre uttag av dubbelbemanning och ett för högt kostnadsläge per utförd 
hemtjänsttimme främst under första halvåret bidragit till underskottet. 
Förvaltningen har en underbudgeterad post för sjukvårdsartiklar som 
bidrar till underskottet. I utfallet finns hyreskostnader för lämnade lokaler 
som förvaltningen ej räknade med i budgetarbetet.    

 
I bokslut och verksamhetsuppföljningen redovisas under rubriken ekonomi 
de analyser som ligger till grund för de olika verksamhetsområdenas 
budgetavvikelser för 2013.  
 
Inom investeringsbudgeten återstår 4,8 mnkr Äldrenämnden har begärt 
hos kommunstyrelsen att få outnyttjade investeringsmedel överförda till 
2014. 
Investeringsmedel motsvarande 4 mnkr avser inventarier till nyöppnat 
boende och träffpunkt Handelsträdgården   
 
Bifogat redovisas förslag till äldrenämndens Bokslut - och 
verksamhetsuppföljning för verksamhetsåret 2013. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad bokslut - och verksamhetsuppföljning för 
verksamhetsåret 2013 med det tillägg som delats ut till dagens 
sammanträde. 

 
Äldrenämnden i enlighet med förvaltningens förslag 

 ______ 
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Diariet  ÄN.2014.125.042 
Handläggare 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
          §16 
          Internkontroll plan 2014 
 

Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet 
 

 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns tillräcklig 
intern kontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för att 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. 
 
Rapportering 
Kontrollansvarig ansvarar för när i tiden kontrollmomenten skall utföras. 
Mottagare av rapporten lämnar inför varje tertialbokslut underlag till 
enheten för utveckling och administration för löpande återapportering till 
Äldrenämnden.  
 
Slutlig rapportering av resultatet till äldrenämnden sker i samband med 
årsbokslutet 2014.  
 
Internkontrollplan 
Nedanstående kontrollmoment föreslås för Äldreförvaltningens 
verksamhet 2014. 
     Forts. 
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          §16 forts 
          Internkontroll plan 2014 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna plan för den interna kontrollen 2014 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
______ 
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Diariet  ÄN.2013.329.709 
Handläggare 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
          § 17 

Förslag till beslut avseende stimulansmedel till projekt kommunal e-
Hälsa 2014 i Blekinge 

 
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet 

 
Det finns under 2014 möjlighet för Blekinge län att söka ekonomiska 
medel för att fortsätta bedriva det gemensamma utvecklingsarbetet inom 
e-Hälsa som inleddes under 2013 i de fem kommunerna och länet på ett 
samordnat sätt. 
Stimulansmedel som kan sökas från SKL utgör för Blekinge ca 1 miljon för 
verksamhetsutveckling och för samordnare ca 300 tkr. 
Pengarna utbetalas via SKL till läns-/regionförbunden som i sin tur 
förmedlar stimulansbidrag vidare till kommunerna.  
 
De krav som ställs för att erhålla medel är att påbörja processen med att 
etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom 
digital teknik”, inklusive att övergå till digitala trygghetslarm 
Utvecklingen av e-Hälsa behöver bedrivas i nära samverkan med 
verksamhetsansvariga för socialtjänsten och med regionala stödstrukturer 
för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. 
I bifogad bilaga från Region Blekinge återfinns en sammanfattning av 
projekt kommunal 
e-Hälsa samt uppdrag till äldrenämnden.  
 
Region Blekinge som bidragsmottagare för Blekinge föreslår således 
att berörda nämnder i Blekinges kommuner beslutar; 
 
1. att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet 
genom digital teknik” samt  

2. att berörd nämnd ger omsorg/social/äldreförvaltningen uppdrag att ta 

fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan 

inom området e-Hälsa och därmed påbörja processen med att etablera 

konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital 

teknik”. 

      Forts. 
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                § 17 forts 
Förslag till beslut avseende stimulansmedel till projekt kommunal e-
Hälsa 2014 i Blekinge 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  

 
1. att etablera koncept ”trygghet service och delaktighet i hemmet genom 
digital teknik”, samt 
 
2. att uppdra till äldreförvaltningen att ta fram en långsiktig plan för 
finansiering, organisation och samverkan inom området e-Hälsa och 
påbörja processen med att etablera konceptet.  

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag  

 ______ 
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 Diariet  ÄN.2014.140.709 
 Handläggare 
 Ledningsgruppen 
 
 
 
                          
 
 
 
          § 18 

Information jämförarservice 
 
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet. 
 
Ett utvecklingsprojekt på uppdrag av kommunledningsförvaltningen med 
syfte att utveckla en jämförelseservicetjänst som möter invånarnas 
förväntningar och uppfyller kommunens kvalitetskrav.  
Kvalitetsgranskad information inom utvalda områden skall finnas 
tillgängliga i tjänsten. 
 
Effektmål  
Invånarna upplever en ökad nöjdhet av Karlskrona kommuns verksamhet 

 Invånarna upplever att det blivit enklare att hitta den serviceutförare som    
         Är mest lämplig baseras på enskilt behov.  

Medarbetare upplever att de får vara delaktiga i arbetet med att 
effektivisera och modernisera det interna arbetet med fokus på kvalitet 
och kundnytta. 
De förvaltningar och områden som ska ingå i projektet är skolan och 
äldreomsorgen. Data från privata utförare ska också tillgängliggöras om 
privata utförare finns inom ett område.  
–  Förskola 
–  Grundskola 
–  Gymnasieskola 
–  Hemtjänst  och omvårdnadsboende 
 
Tidplan en jämförelse tjänst skall finnas tillgänglig i slutet av 2014 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
______ 
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Diariet  ÄN.2011.254.736 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
          § 19 
            Information om Handelsträdgården. 
 
    Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef föredrar ärendet. 
 

Den 17 februari började brukarna flytta in på Handelsträdgården. 
Mottagande och avlämnade har varit jätte bra. 
Sista flytten pågår under denna vecka och efter detta kommer man att 
börja se över alla nya ansökningar som inkommit från personer som 
ansöker att bo på Handelsträdgården. 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
______ 
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§ 20 
Frågor 
 
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef och Annika Tronje, socialt 
ansvarig samordnare informerar kring Lex Sarah anmälningar som 
inkommit. 
 
Kent Lewén (FP) frågar hur planerar man återföra information till anhöriga 
gällande dessa anmälningar 
 
Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare svarar att man diskuterar 
möjliga sätt att vidarebefordra information och åtgärder som tagits fram. 
------------- 
 
Ärende på boende med en brukare som ej fått veckotidningar. 
Tycker att bemötandet från personal inte varit korrekt.  
 
Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare har intervjuat personal, 
brukare och anhörig om händelsen.  
 
Allt är utrett och åtgärder har vidtagits.  

               -------------- 
 
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar kring 
en Lex Maria som inkommit. 
 

         Äldrenämnden beslutar  
 
 att ta informationen till dagens protokoll 

               ___________________ 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  26 februari 2014 17 

 
 
 
 
 
 
                       § 21 
 Delegeringsbeslut  
    

a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-02-12.  
b) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare. 
- Beslutsdatum 131104  
- Beslutsdatum 131108  
- Beslutsdatum 131127 
- Beslutsdatum 131129  
- Beslutsdatum 131203 
- Beslutsdatum 131212 
- Beslutsdatum 131220 – 131223 
- Beslutsdatum 140102 
- Beslutsdatum 140108 
- Beslutsdatum 140113 
- Beslutsdatum 140114 
- Beslutsdatum 140131 
C) Drift Bostadsanpassningsbidrag från 130101-131231 

 
 Äldrenämnden beslutar  

 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

 
 __________________ 
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 § 22 

  Meddelanden  
a) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 23 januari 2014 §§12, Förslag om 
ändrad tidpunkt för fastställande av budget/plan för 2015-2017 
b)  Sammanträdesprotokoll förtroendenämnden Landstinget Blekinge 29 
januari 2014. 

 
____________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den  
27 mars 2014.  
 
 

  § 23 Fördjupning av översiktsplan för skärgården i Karlskrona kommun 
 

    § 24 Budget- och verksamhetsuppföljning per februari 2014 
 
§ 25      Rapporteringsskyldighet ej verkställda beslut  
 
§ 26   Förenklad handläggning trösklar bostadsanpassning  
 

    § 27      Återrapportering förändrad vikariehantering 
 
    § 28      Patientsäkerhetsberättelse  
    

§ 29 Avvikelser och fallrapporter 2013 
 
    § 30      Information gällande HP-plattor samt utbildning  
 

§ 31  Delegeringsbeslut 
 

   § 32      Meddelanden 
 
 § 33 Frågor 
    ____________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre. 
onsdag den 27 mars kl 14.00 – 16:34 

 
 
Beslutande Ordförande Jan-Åke Nordin (M) kl 14.00- 16.24 §§ 23-32, jäv §§ 33 
 Ordförande Kent Lewén (FP) kl 16.24-16.34 §§ 33  
 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) kl 14.00- 16.24 §§ 23-32 
  Peter Johansson (S)  
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) §§ 23-27 15.10 
  Christer Göstasson (S)  
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M)  
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD)  
  Lena Hjorth (FP) §§23-29 16.12 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V)  
  Elin Håkansson (KD) §§23-27 15.16 
   
  
Tjänstgörande ersättare Siv Brosson (S) 
  Mikael Wickström (S) 15.50-16.34 §§28-33  
  Göran Redeén (KD) 15.50-16.34  §§28-33  
  Agneta Möller (FP)  16.12-16.24 §§29-33  
 
Övriga närvarande ersättare  Karl-Gustaf Johansson (M) §§23-29 16.00 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Pernilla Cederholm (SD)   
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
   
 
    
 Tjänstemän Martin Olsson, förvaltningschef  
  Eva Herbertson, utvecklingschef 
  Christian Bjerström, controller  
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor 

Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska 
§§23-30 16.20  

  Susanne Nordin, verksamhetschef  
  Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende 
  Anna Hedlund, verksamhetschef 
  Annika Tronje, social samordnare  
  Carina Thörnquist, verksamhetschef  

Maria Appelskog biträdande verksamhetschef  §§23-30 
16.23 

  Carina Bengs, områdeschef §§23-28 15.50 
  Linda Hjorth, områdeschef  §§23- 28 15.50 
  Gisela Hultman, personalspecialist §§27-29 16:01 
  Anna Neij, personalspecialist 
  Stefan Mogren, verksamhetschef hälso- och sjukvård  
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Sekreterare   Madeleine Alm 
 
Utses att justera Ann-Marie Branje  
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 23 - 33 
  Madeleine Alm 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin §§ 23-32 

 
Ordförande  ___________________ 
  Kent Lewén §§ 33 

 
Justerare  ___________________ 

  Ann-Marie Branje  
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       april  2014 
 
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Madeleine Alm 
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Diariet  ÄN.2012.739.214 
Handläggare   
Ledningsgrupp 
 
 
 
 
 
 
   
          § 23 
              Fördjupning av översiktsplan för skärgården i Karlskrona kommun 

 
Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare föredrar ärendet 
 
Fördjupning av översiktsplanen FÖP för skärgården är översänd till 
äldrenämnden för allmän granskning. 
 
Kommunens översiktsplan, Karlskrona 2030, fastställdes av 
kommunfullmäktige 2010. Översiktsplanen kan kompletteras med 
särskilda fördjupningar som fokuserar på utveckling av ett tema eller ett 
geografiskt område, i detta fall Karlskrona skärgård.  
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida: 
www.karlskrona.se/skargardsplan 
 
Synpunkter på fördjupning av översiktsplan för skärgården ska lämnas 
senast den 24 mars 2014. Därför kommer äldrenämndens arbetsutskotts 
beslut att lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen med reservation för 
eventuella kompletteringar efter äldrenämndens sammanträde. 
 
Äldrenämndens yttrande vid samråd angående fördjupning av 
översiktsplan för skärgården 
Äldrenämndens yttrande tidigare, vid programsamrådsfasen tog upp 
viktiga frågor för social hållbarhet: 
• Boendeplanering för att tillskapa bostäder med god tillgänglighet i 

attraktiva kust-/skärgårdssamhällen.  
• Äldre skärgårdsbor ska kunna fortsätta att leva i sin invanda miljö även 

när omsorgsbehovet ökar och livet på öarna känns otryggt. 
• Välplanerad och fungerande busstrafik och ökad öppen närtrafik för att 

möjliggöra deltagande i samhällslivet även för seniorer. 
• Smarta trafiklösningar till och mellan bebodda öar för att effektivisera 

äldreomsorgens resursanvändning. 
• Småskaligt omsorgsföretagande, särskilt på öar utan fast vägförbindelse. 

 

     Forts. 
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§23 forts 
Fördjupning av översiktsplan för skärgården i Karlskrona kommun 

• Detaljplaner som säkerställer möjligheten till rekreation i närområdet för 
barnfamiljer, äldre samt personer med funktionsnedsättningar genom att 
ha kvar grönytor och fria stränder. 

• Robust infrastruktur och teknisk försörjning som klarar olika typer av 
störningar. 

• En social konsekvensanalys som belyser planens sociala aspekter för de 
bofasta i området. 

• Nödvändighet av samverkan mellan olika aktörer i skärgården. 

 
Ovan nämnda synpunkter har i stora drag beaktats i förslaget till 
Fördjupning av översiktsplan för skärgården.   

Vid samrådsfasen i september 2013 lyfte äldrenämnden upp behovet av 
demografiskt underlag för fortsatt planering. Samrådshandlingarna angav 
att andelen invånare i övre mellanåldrar och äldre åldrar i FÖP-området är 
högre än genomsnittet i hela kommunen (undantag Möcklö). 
Könsfördelningen angavs vara densamma som i kommunen totalt, 49 % 
kvinnor och 51 % män. Äldrenämnden påpekade att en 
könskonsekvensanalys skulle varit önskvärd utifrån kunskapen att andelen 
kvinnor ökar kraftigt i de äldre invånargrupperna. En sådan analys skulle 
ha varit värdefull som underlag bland annat för boendeplanering i 
skärgården och kollektivtrafikens utveckling.  

I samrådsredogörelsen bekräftar samhällsbyggnadsförvaltningen att det 
finns tydliga skillnader vad gäller andelen kvinnor och män på olika 
delområden (öar). Frågan har diskuterats vidare i plangruppen, men har 
inte lett till någon förändring av planförslaget. Syftet med planen är till 
stora delar att möjliggöra stora förändringar genom att föra in nya grupper 
av befolkningen på öarna, inte minst permanentboende barnfamiljer. Den 
naturliga osäkerheten i genomslag och tidsperspektiv i en sådan 
utveckling gör att det är mycket svårt att prognostisera den framtida 
befolkningsutvecklingen vid planens genomförande.  
(Källa: Samrådsredogörelse) 

Äldreförvaltningen anser att i Fördjupning av översiktsplan för skärgården 
har många för seniorer och äldreomsorgen viktiga frågor beaktats.  

 

     Forts. 
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                  §23 forts 
          Fördjupning av översiktsplan för skärgården i Karlskrona kommun 

 
Hur infrastruktur och stödfunktioner byggs ut i ett område påverkar 
kvinnors och mäns, flickors och pojkars möjligheter att få sin vardag att 
fungera. Utifrån kunskap om skillnader i kvinnors och mäns trafikvanor är 
genusperspektivet viktigt för att optimera lokalisering av servicepunkter 
såsom dagligvaruhandel och gemensamhetslokaler för seniorer.  Andelen 
äldre personer motsvarar ungefär 20 % av samtliga kommuninvånare. I 
vissa områden på landsbygden och i skärgården är siffran ännu högre. 
Kvinnor lever längre än män vilket innebär att ensamboende kvinnor utgör 
en stor andel av invånarna 65 år och äldre. Många äldre kvinnor saknar 
körkort och är då beroende av vardagsservice i närområdet och en 
välfungerande kollektivtrafik.  

De förändringar som fördjupning av översiktsplanen syftar till påverkar alla 
invånare i området oavsett om de är nyinflyttade eller tillhör de som bott 
där en längre tid. Service och stödfunktioner ska utformas så att de 
motsvarar alla invånarnas behov. Genusperspektivet kompletterat med 
andra påverkande faktorer såsom bostadsort och ålder är viktiga 
förutsättningar för det fortsatta planarbetet.    

Äldrenämndens arbetsutskott föreslår Äldrenämnden besluta  

att lämna sina synpunkter på fördjupning av översiktsplanen för 
skärgården enligt ovan 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 ______ 
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Diariet  ÄN.2014.129.042 
Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare 
Ledningsgrupp  
  
 
 
 
 
 § 24 

Budget- och verksamhetsuppföljning per februari  
 

Christian Bjerström, controller föredrar ärendet. 
 

Ekonomiskt utfall per februari 2014 
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 enligt ständig budget 140228 
uppgår till 727,8 mnkr. Nettokostnadsutfall per februari uppgår till 126 
mnkr och budgetavvikelsen till -3,8 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar bostadsanpassningsbidragen separat som har 
en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Nettokostnadsutfallet för 
bostadsanpassningsbidraget per februari uppgår till 0,9 mnkr och 
budgetavvikelsen till 0,7 mnkr.  
 
Utfall per februari -3,8 mnkr 
Prognos för helåret 2014 -5,0 mnkr 

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden föreslås besluta 
 

        att godkänna upprättad budgetuppföljning per februari 2014, 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag  
  

Kent Lewén (FP) yrkar att ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram förslag 
till åtgärder för att budget 2014 ska komma i balans, att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att skriva fram begäran till kommunstyrelsen 
samt kommunfullmäktige att erhålla 1,4 mnkr ur reserven för välfärd och 
utveckling avseende ökade kostnader för sjukvårdsmaterial samt, att 
ovanstående presenteras på äldrenämndens arbetsutskott den 9 april 
2014. 

 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Kent Lewéns tilläggsyrkanden 
   
 
 
 Forts. 
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 § 24 forts 
Budget- och verksamhetsuppföljning per februari  

 
Äldrenämnden beslutar  
 
1. att godkänna upprättad budgetuppföljning per februari 2014, 

 
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att 
budget 2014 ska komma i balans, 
 
3. att ge förvaltningschef i uppdrag att skriva fram begäran till 
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige att erhålla 1,4 mnkr ur 
reserven för välfärd och utveckling avseende ökade kostnader för 
sjukvårdsmaterial samt,  
 
4. att ovanstående presenteras på äldrenämndens arbetsutskott den 9 
april 2014. 
______ 
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Diariet  ÄN.2014.191.730 
Revisionen 
Handläggare   
Ledningsgrupp 
 
 
 
 
 

          
§ 25 

   Rapporteringsskyldighet ej verkställda beslut 
 
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet     
 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställt inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige statistik till 
kommunens revisorer och Socialstyrelsen gällande individbaserade 
rapporter.  

Äldrenämnden rapporterar per den 301213 att det fanns beslut som inte 
verkställts inom tre månader. 

Skälen till att beslut inte verkställts: 

Tackat nej och återtagit ansökan   1 
Blivit verkställt, dock inte inom 3 månader  2 

 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår Äldrenämnden besluta 

 
att äldrenämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, 
socialstyrelsen samt kommunens revisorer.                

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  
______ 
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Diariet  ÄN.2013.881.274 
Handläggare 
Ledningsgrupp  
 
 
 
 
 

 
 § 26 

Förenklad handläggning trösklar bostadsanpassning 
 

Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet. 
 
För att tillmötesgå önskemål om en snabb hemgång från sjukhus och 
korttidsplats till ordinärt boende har BAB-handläggaren utarbetat ett 
förslag på förenklad handläggning vid åtgärdande av trösklar.  
Förslaget innebär att använda gummiramper i stället för att ta bort 
befintliga trösklar, då det bedöms som lämpligast.  
BAB-handläggare Birgit Palmgren informerade om handläggningen vid 
äldrenämndens sammanträde 25 september 2013.  
 
Uppskattningsvis 25%  av inkomna ansökningar gäller åtgärdande av 
trösklar.  
Förutsättningen för att kunna komma hem från korttidsboende, sjukhus 
m.m. är ibland att ramp finns vid trösklarna, det är en viktig del vad gäller 
tillgängligheten i boendet och för att kunna utföra de primära behoven i 
hemmet. 
Enkla gummiramper kan ibland vara en tillräcklig åtgärd.  
Anpassningen kan också leda till mindre insatser från t ex hemtjänst då 
individen blir mer självständig. 
En viktig del i projektet Trygg hemgång är att bostaden är tillgänglig.  
 
Det är med nuvarande handläggning förhållandevis kostnadskrävande för 
små åtgärder (utredning, entreprenörer, uppföljning m m) 
Alternativ finns i form av gummiramper för trösklar inne och ute. 
Erfarenheter från andra kommuner som har en förenklad handläggning 
visar på kostnadseffektivitet och snabbare åtgärder 
 
Kostnaderna för ramperna/nödvändig monteringsutrustning m.m. bokförs 
på reparationskonto BAB. 
Utvärdering görs efter sex månader och ett år. 
 
 
 
 
     Forts. 
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 § 26 forts  
Förenklad handläggning trösklar bostadsanpassning 
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
 
1. att uppdra till myndighetskontoret att förenkla bostadsanpassningen av      
trösklar, 
 
2. att kostnaderna för gummiramper/nödvändig monteringsutrustning m.m. 
bokförs på reparationskonto BAB samt, 
 
3. att utvärdering görs efter sex månader och ett år.  

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 ______ 
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Diariet  ÄN.2013.911.022 
Handläggare 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
          §27 
 Årerrapportering förändrad vikariehantering 
 

Carina Thörnquist, verksamhetschef, Carina Bengs, områdeschef, Linda 
Hjorth, områdeschef föredrar ärendet 

 
Slutrapport av projekt vikariehantering 
Äldrenämnden gav förvaltningen i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning 
och ta fram förslag till förändrat arbetssätt som kan möta förändrat och 
nya behov av personalplanering. 
 
Under våren 2013 påbörjades projektet vikariehantering. Grundidén för 
projektet var att tillskapa verksamheterna utrymmer i budget för att klara 
den planerade frånvaron själva, dvs utan att beställa vikarier från Resurs 
och kompetens. 
För att kunna genomföra detta så fick testgrupperna som ingått i testen 
öka upp personalresurserna till en sk. ökad bemanning – i nivå med 
budget. 
Syftet med projektet var att påbörja ett arbete som skall leda till att 
äldreförvaltningens olika verksamheter tillsammans skall harmoniera mot 
Äldrenämndens målsättning att ge en ökad trygghet för den enskilde 
brukaren. 
 
Testperioden har pågått under tre månader 131104-140202. Projektet har 
avgränsats till tre samarbetsområden. 
• Servicehuset Af Kling samt hemtjänstgrupperna Wachtmeister och 

konstapelsgatan, 
• Björkbacken, Vedebylund samt hemtjänstgrupperna i Lyckeby samt, 
• Fridlevstad servicehus samt hemtjänstgruppen i Fridlevstad/Tving. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att godkänna rapporten, 
 
2. att ge uppdrag till äldreförvaltningen att under våren 2014 påbörja 
implementeringen av ett förändrat arbetssätt som innebär att täcka 
planerbar frånvaro genom en högre grundbemanning, 
    
   Forts. 
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          §27 (forts) 
 Årerrapportering förändrad vikariehantering 

 
3. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återrapportera kontinuerligt till 
äldrenämnden hur arbetet fortlöper samt,  

 
4. att De fackliga organisationerna skall utöver normalt samverkansarbete 
delta i processen. 

 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag  
 
Peter Johansson (S) undrar om förhandlingsprotokollet med de fackliga 
organisationerna finns tillgängligt och om det finns några synpunkter som 
äldrenämnden bör känna till. 
 
Förvaltningschef Martin Olsson svarar att man avslutade förhandlingarna i 
enighet med samtliga fackliga organisationer. 

 
Peter Johansson (S) yrkar att få läsa det justerade förhandlingsprotokollet 
och begär ajournering. 
 
Ajournering kl 15.16-15.36 

  
Peter Johansson (S) yrkar att  
att äldreförvaltningen ska till äldrenämndens sammanträde 23 april 2014 
lämna ett definierat förslag på vad som menas förhöjd grundbemanning  

 
      Kent Lewén (FP) yrkar avslag på Peter Johanssons tilläggsyrkande  

 
Kent Lewén (FP) yrkar att attsats 2 ändras till att ge uppdrag till 
äldreförvaltningen att under våren 2014 påbörja implementeringen av ett 
förändrat arbetssätt    
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag på attsats 2.  

 
 Proposition och beslut 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till attsats 2 mot 
Kent Lewéns ändringsyrkande och finner att äldrenämnden beslutar enligt 
Kent Lewéns ändringsyrkande.  

        
      Votering begärs 

 
Den som vill biträda Kent Lewéns förslag röstar Ja, den som vill 
biträda arbetsutskottets förslag röstar Nej. 
 
 
     Forts. 
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                §27 (forts) 
 Årerrapportering förändrad vikariehantering 
 

Följande röstar ja: Kent Lewén (FP), Ann-Marie Branje (M), Sigrid 
Johansson (M), Marianne Nordin (M), Lena Hjorth (FP), Weste Brynestam 
(M), ordförande (M). 
 
Följande röstar nej: Peter Johansson (S), Eva-Lotta Altvall (S), Christer 
Göstasson (S), Alf Stålborg (SD), Günter Dessin (V), Siv Brorson (S).  

 
Äldrenämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej- röster och 
finner att äldrenämnden beslutar enlighet Kent Lewéns 
ändringsförslag.  

 
Äldrenämnden beslutar  
 
1.att godkänna rapporten, 
 
2. att ge uppdrag till äldreförvaltningen att under våren 2014 påbörja 
implementeringen av ett förändrat arbetssätt, 
 
3. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återrapportera kontinuerligt till 
äldrenämnden hur arbetet fortlöper samt, 
 
4. att De fackliga organisationerna skall utöver normalt samverkansarbete 
delta i processen. 
______ 
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Diariet  ÄN.2014.219.739 
Handläggare 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
          § 28 
          Patientsäkerhetsberättelse 2013 
 

Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet 
 

Vårdgivaren skall senast 1 mars varje år upprätta en 
Patientsäkerhetsberättelse av vilket det skall framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilket resultat som 
har uppnåtts. 
 
Ytterliggare förtydligande om innehållet finns på Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. 
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för år 2013 enligt 
äldreförvaltningens förslag 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  

 ______ 
 
 
 



  27 mars 2014 17 

 Diariet  ÄN.2013.885.770 
 Handläggare 
 Ledningsgruppen 
 
 
 
                          
 
 
 
          § 29 

Avvikelser och fallrapporter 2013 
 
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Annika Tronje, 
socialt ansvarig samordnare föredrar ärendet  
 
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för lokal 
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg.  
Socialt ansvarig samordnare deltar i analysen av fel och brist. 
Fall, avvikelser, fel och brist i huvudsak rapporteras digitalt via 
verksamhetssystemet. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att ta informationen till dagens protokoll  

  
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
______ 
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Diariet  ÄN. 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
          § 30 
            Information gällande HP-plattor samt utbildning  
 
    Madeleine Alm, Nämndsekreterare föredrar ärendet 
 

Informerar att äldrenämndens arbetsutskott har fått sina HP-plattor och att 
man fått utbildning i plattan. Nästa steg blir utbildning i appen 
Netpublicator där man läser handlingarna i sin platta. 
Man siktar på att ha sitt första papperslösa sammanträde med 
äldrenämndens arbetsutskott den 9 april 2014. 
 
Nu inväntar vi den resterande leverans av HP-plattor till äldrenämnden, 
när de har anlänt kommer Nämndsekreteraren att bjuda in till utbildning för 
äldrenämnden. 
Förhoppningen är att man ska ha sitt första papperlösa sammanträde i 
äldrenämnden den 28 maj 2014 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
______ 
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                       § 31 
 Delegeringsbeslut  
    

a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-03-12.  
b) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare. 
- Beslutsdatum 131201-131231  
- Beslutsdatum 140101-140131 
- Beslutsdatum 140201-140228 
Drift Bostadsanpassningsbidrag 

- Beslutsdatum 140219 
- Beslutsdatum 140227 
- Beslutsdatum 140310 

 
 Äldrenämnden beslutar  

 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

 
 __________________ 
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 § 32 

Meddelanden            
a) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 13 februari 2014 §§40, 

Internationellt program. 
b) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 13 februari 2014 §§41, Förslag om 

att utöka Äldrenämndens ram 2014. 
c) Verksamhetsplan Träffpunkt Strandgården 2014-2015 
d) Beslut avseende ansökan om godkännande som utförare av 

biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Söderåkra Entreprenad och städ 
           Brev från anhörig gällande brukare till äldrenämnden inkommen 140207 

____________ 
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§ 33 
Frågor 
 

               Artikel i tidningen 
 

Ordförande Jan-Åke Nordin (M) anmäler delikatessjäv och lämnar 
sammanträdeslokalen. 
 
Förvaltningschefen informerar kring artikel i tidningen gällande ett boende 
och personal. 
Åtgärder har vidtagits och man kommer att ha en genomgång med alla 
chefer om offentlighetsprincipen, yttrandefriheten samt om sekretess.  
 
Peter Johansson (S) påpekar att det är viktigt med tydlighet i frågan när 
det gäller engagemang från personal och tycker att personen i fråga ska få 
en ursäkt i ärendet samt att man ska ha en öppen dialog och ta emot allas 
synpunkter 
1:e vice ordförande påtalar att det är viktigt att man tydliggör 
yttrandefrihetsprincipen, samt att man för en levande dialog hur man 
respekterar varandra och tycker förvaltningschef redovisar detta på ett bra 
sätt. 

 
         Äldrenämnden beslutar  

 
 att ta informationen till dagens protokoll 

               ___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den  
23 april 2014.  
 

   § 34       Presentation ny dietist  
  
 § 35 Svar på motion angående äldreombudsman Karlskrona kommun 

 
    § 36      Svar på skrivelse angående avgifter för äldre och handikappomsorg, 
                 Trygghetslarm  
 

§ 37   Budget- och verksamhetsuppföljning per februari 2014 
 

    § 38      Tilläggsavtal korttidsvård Rosengården 
 
    § 39      Svar på skrivelse från SPF Vid 90 ska alla få välja boendeform 
    

§ 40 Återrapportering efter kontroll, uppföljning hemtjänst, utförare 
 
    § 41      Återrapportering angående overhead kostnader eget val 
 
   § 42 Information biståndsbedömning, särskilt boende 
 
    § 43 Återrapportering personalnyckeltal  
 
    § 44  Information om stängning korttidsboende Storören 
 

§ 45  Delegeringsbeslut 
 

   § 46      Meddelanden 
 
 § 47 Frågor 
    ____________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Kungsholmen, KKC Gullberna Park 
onsdag den 23 april kl 14.30 – 16.55 

 
 
Beslutande Ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 
 Ledamöter Peter Johansson (S)  
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S)  
  Ann-Marie Branje (M)  
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD)  
  Lena Hjorth (FP)  
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V)  
  Elin Håkansson (KD)  
   
  
Tjänstgörande ersättare Agneta Möller (FP)  §§34-38 15.45 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 15.45 §§39-47 
 
Övriga närvarande ersättare  Siv Brorsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Pernilla Cederholm (SD)   
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
   
 
    
 Tjänstemän Martin Olsson, förvaltningschef §§34-38 15:45 
  Eva Herbertson, utvecklingschef 
  Christian Bjerström, controller  
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor 

Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska  
  Susanne Nordin, verksamhetschef  
  Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende 
  Anna Hedlund, verksamhetschef 
  Carina Thörnquist, verksamhetschef  

Maria Appelskog biträdande  
  Anna Neij, personalspecialist 
  Stefan Mogren, verksamhetschef hälso- och sjukvård 
   Johan Blomqvist, projektledare 
   Maria Stivén, controller  
   Lena Svensson, biståndshandläggare 
   Irene Persson, biståndshandläggare  
 
Sekreterare   Madeleine Alm 
 
Utses att justera Marianne Nordin  
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 34 - 47 
  Madeleine Alm 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

  Marianne Nordin 
 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       april  2014 
 
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Madeleine Alm 
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Diariet  ÄN.  
Ledningsgrupp 
 
 
 
 
 
 
   
          § 34 
 Presentation ny dietist  
 

Jeanette Andersson kommer att tillträda tjänsten som dietist på 
äldreförvaltningen den 2 maj 2014  

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 

 ______ 
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Diariet  ÄN.2014.015.739 
Kommunledingsförvaltingen  
Handläggare   
Ledningsgrupp 
 
 
 
 
 
 
   
          § 35 
 Svar på motion angående äldreombudsman Karlskrona kommun  
 

Motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-12 §§157 
av Christopher Larsson (SD). Motionen avser införande av 
äldreombudsman i Karlskrona kommun och föreslår   
att Karlskrona kommun tillsätter en äldreombudsman med uppgiften att 
lyssna till äldres frågor, önskemål och synpunkter, samt att 
äldreombudsmannen har närvaro- och yttranderätt vid äldrenämndens 
sammanträden. 
 
Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till äldrenämnden för 
beredning. 
 
Motionens betonar svårigheter och brister för äldre att framföra synpunkter 
samt att driva sina frågor gentemot kommunen.   
 
I äldreförvaltningen pågår ett systematiskt kvalitetsarbete för att 
säkerställa den äldres möjlighet att påverka, bli hörd och vara delaktig. 
Nedan beskrivs vägar för den enskilde att förmedla önskemål, framföra 
synpunkter och vara delaktiga.   
 
Synpunkter och klagomål 
Övergripande i kommunen finns ett system för att lämna positiva eller 
negativa synpunkter, klagomål och förslag som rör verksamhet. Alla 
inkommande synpunkter diarieföras och kontakt med enskild tas. Ibland 
sker svaren skriftligt, ibland bjuds den enskilde in till samtal. Synpunkterna 
sammanställs och används som en del av arbetet med att förbättra 
äldreomsorgens kvalitet. Synpunkter redovisas i äldreförvaltningens 
ledningsgrupp och äldrenämnd. Information om hur synpunkter kan 
lämnas till äldreförvaltningen ges till alla som första gången erhåller 
tjänster från omsorgen. Information finns även på kommunens hemsida.  
 
   Forts. 
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 § 35 forts  
 Svar på motion angående äldreombudsman Karlskrona kommun  

 
Äldreinformatör      
Äldreförvaltningens äldreinformatör arbetar med uppsökande och 
förebyggande hembesök (hälsovård), ger information och förmedlar 
kontakter.  
 
Äldreinformatör kan ge råd och vägledning i olika frågor som rör äldre och 
närstående.  
Det kan gälla frågeställningar som till exempel: 
•  Vilken hjälp kan jag få?  
•  Vilka aktiviteter finns?  
•  Svårt att nå fram till rätt person/verksamhet  
•  Åsikter 
 
Det går också att kontakta äldreinformatör i frågor som rör äldreomsorg för 
äldre med utländsk bakgrund, tillgänglighet i samhället, frågor som är 
speciella för äldre personer, pensionärsföreningar, äldrenämndens 
föreningsbidrag och kommunala pensionärsrådet. Information om 
äldreinformatörs funktion finns på kommunens hemsida.  
 
Socialt ansvarig samordnare 
I äldreförvaltningen finns sedan 2009-06-01 en socialt ansvarig 
samordnare som har uppgift att ha en övergripande roll i äldreomsorgens 
kvalitetsarbete, inkluderande ledningssystem och värdegrundsarbete. 
Socialt ansvarig samordnare har också uppdrag att vara ett stöd för chefer 
och medarbetare för att utveckla kvaliteten i verksamheten. Vara 
involverad i och ta till vara på synpunkter, klagomål samt utreda lex Sarah 
rapporter. Övergripande ansvar för metodutveckling avseende social 
dokumentation och genomförandeplaner. Planera utbildningsinsatser och 
fortbildning i området. Den socialt ansvariga samordnaren ska vara lyhörd 
och företräda den enskilde samtidigt vara en länk till utförande 
verksamhet. Socialt ansvarig samordnare är representerad i 
äldreförvaltningens ledningsgrupp deltar i alla nämndssammanträden och 
redovisar sitt kvalitetsarbete kontinuerligt till äldrenämnden.     
 
Anhörigstödjare  
I juni 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen vilket innebär 
att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar 
eller stöder en närstående som är långvarigt sjuk eller stöder en 
närstående som har funktionshinder. 
 
Anhörigstöd är olika insatser som ska underlätta den fysiska, psykiska och 
även den sociala situationen för den anhörige. 
   Forts. 
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 § 35 forts  
 Svar på motion angående äldreombudsman Karlskrona kommun  

 
 
Karlskrona kommun underlättar för anhöriga genom att tillhandahålla en 
anhörigstödjare som ger råd och stöd till anhöriga.  
Anhörigstödjaren:  
• Visar på anhörigas situation och deras behov av stöd. 
• Uppmuntrar och stödjer bildandet av anhöriggrupper och mötesplatser. 
• Arbeta för att finna frivilliga stödpersoner. 
• Informerar om olika föreningar och organisationer, initiativtagare till    
     utbildningar och föreläsningar. 

 
Brukardialog 
Äldreförvaltningen har påbörjat en utökad systematisk dialogmetod januari 
2014.  
 
Dialogen och kvalitetsuppföljningen genomförs inom första månaden efter 
hemtjänst startat eller den enskilde flyttat till ett omvårdnadsboende.   
Områdeschefen är ansvarig för dialogen i det dagliga arbetet, om behov 
finns ska förbättringar ske skyndsamt för att den enskilde ska få god 
omvårdnad och känna sig nöjd med utförandet.   
 
Två dialoggrupper har startat med brukare som har insatser från 
kommunalt utförd hemtjänst och anhöriga som har närstående boende på 
omvårdnadsboende. Dessa träffar planeras av respektive 
verksamhetschef samt äldreförvaltningens anhörigstödjare. De synpunkter 
och förslag som kommer fram på dessa träffar tas omhand av respektive 
verksamhetschef som förbereder åtgärder för att öka kvaliteten.   
 
Dialog har startat med brukare som deltagit i en vårdplanering på 
sjukhuset, korttidsplats eller i hemmet. Detta är ett sätt att kvalitetssäkra 
och förbättra myndighetskontorets arbete. Biståndshandläggarna får 
uppgifter på hur brukaren upplevt vårdplaneringssituationen, hur de 
upplevt dialogen, möjligheten av att påverka och om någon information 
saknats.  Sammanställningar och statistik över uppgifterna sammanställs 
och redovisas på myndighetskontoret, i ledningsgrupp och äldrenämnd.  
 
Brukarundersökningar 
Äldreförvaltningen är delaktig i en nationell brukarundersökning som 
genomförs en gång per år (Vad tycker äldre om äldreomsorgen). 
Resultaten redovisas på kommunens hemsida via en länk till 
socialstyrelsens hemsida. Utifrån resultaten arbetar respektive verksamhet 
med förbättringsåtgärder.  
 
 
   Forts. 
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 § 35 
 Svar på motion angående äldreombudsman Karlskrona kommun  

 
KPR 
I Kommunala pensionärsrådet finns företrädare från de olika 
pensionärsorganisationerna. KPR är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och organisationer som företräder 
pensionärer. 

 
Rådet ska 
• Vara ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 

                              mellan pensionärernas organisationer åt ena sidan och åt kommunen   
• Verka för att för pensionärer viktiga frågor beaktas i alla  

förekommande nämnder, förvaltningar, samt kommunägda bolag och 
att pensionärernas sakkunskap förmedlas i dessa nämnder, 
förvaltningar, samt kommunägda företag 

• Verka för att synpunkter från rådet inhämtas vid ett så tidigt skede att 
 rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i  
 aktuell nämnd eller styrelse 
• Vara remissorgan för kommunen vid handläggning av för  
     pensionärernas viktiga ärenden. 
• Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har många funktioner som systematiskt följer kvalitén och 
bevakar den enskildes önskemål och behov. Ovan nämnda funktioner är 
exempel på funktioner som bevakar kvaliteten. 
Alla som är anställda inom äldreomsorgen har till uppgift att bevaka den 
äldres behov och omsorg samt att larma om någonting i verksamheten 
sviktar. Äldreförvaltningen får in många synpunkter genom olika kanaler, 
dessa tillvaratas vilket är en grundläggande faktor för god kvalitet.  
 
Att tillvarata brukares och närståendes synpunkter kan kontinuerligt 
utvecklas och bli ännu bättre. Målet och önskan är att alla som tar emot 
äldreomsorgens insatser ska vara nöjda med de insatser som 
äldreomsorgens personal utför.  
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår Äldrenämnden föreslår 
Kommunstyrelsen besluta  
 
att avslå motionen 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 ______ 
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Diariet  ÄN.2014.141.706 
Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare 
Ledningsgrupp  
  
 
 
 
 
 § 36 

Svar på skrivelse angående avgifter för äldre och handikappomsorg, 
trygghetslarm 

        
I brev till äldreförvaltningen 2014-02-18 föreslår Stig Åkesson att den 
senaste höjningen vad avser trygghetslarm ska omprövas.  
 
Avgifter för trygghetslarm har varit oförändrad under många år då insatsen 
bedöms som en viktig insats utifrån ett trygghetsperspektiv för den 
enskilde brukaren.  
 
Det som Stig framför är att priset för trygghetslarm under en längre tid varit 
100 kr/månad för att under 2013 höjas till 150 kr/månad och under 2014 
höjs avgiften ytterligare till 200 kr/månad. 
 
Inför budget och verksamhetsplan 2013 föreslog äldreförvaltningen till 
äldrenämnden att höja avgiften för trygghetslarm utifrån att kostnaderna 
för larm kommer att öka. 
 
Trygghetslarm genomgår idag en teknikutveckling som innebär att vi går 
ifrån analog till digital teknik. Syftet med detta är att erhålla en högre 
driftsäkerhet och ett oberoende av telefonoperatör. Utvecklingen är 
förknippad med kostnader och prishöjningen på 50 kr motsvarar inte den 
kostnadsökning som uppstår och månadspriset på 200 kr överstiger inte 
kommunens självkostnader. 
 
Avgifter för trygghetslarm ingår i maxtaxan vilket kan innebära att avgiften 
i sin helhet kan bli mindre än de 200 kr/månad. 
 
Äldrenämnden för kontinuerligt dialog om kostnader med kommunala 
pensionärsrådet. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna förslag på upprättat svar 
  
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag 
______  
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Diariet  ÄN.2014.129.042 
Kommunledningsförvaltningen  
Handläggare   
Ledningsgrupp 
 
 
 
 
 

          
§ 37 

   Verksamhets- och budgetuppföljning per mars 2014  
 
Christian Bjerström, controller föredrar ärendet  
 
Utfall per mars -3,2 mnkr 
Prognos för helåret 2014 -2,6 mnkr 

 
Äldrenämnden föreslås besluta 
 
att godkänna upprättad budgetuppföljning per mars 2014 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag  
______ 
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Diariet  ÄN.2012.944.730 
Handläggare 
Ledningsgrupp  
 
 
 
 
 

 
 § 38 
 Tilläggsavtal korttidsvård Rosengården 
 
 Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet 
 

Vid fastställandet av äldrenämndens internbudget och verksamhetsplan 
2014 samt plan 2015-16 (ÄN 2014-01-29 § 148) beslutade äldrenämnden 
att uppdra till äldreförvaltningen att uppta förhandling med Attendo om byte 
av lokal och förändrat avrop av tjänsten korttidsvård.  
 
Äldreförvaltningen planerar i samverkan med Attendo för en flyttning av 
verksamheten från kv. Hemmet med inriktning att verksamheten 
Rosengården ska bedrivas i lokalerna Storören, Gullberna Park, fr.o.m. 
2014-05-12.  
 
Genom avvecklingen av Storörens korttidsvård har det totala antalet 
korttidsvårdsplatser minskats från 32 till 20. Den genomsnittliga 
beläggningen av platserna har minskats från 24 under år 2013 till 15 för 
perioden 1/3-10/4 2014. Äldreförvaltningens bedömning är att orsaken är 
en kombination av tillfälligt minskat behov samt av valda åtgärder och 
strategier, t.ex. att förkorta väntetid på särskilt boende och utveckling av 
Trygg hemgång. Med utgångspunkt från detta är äldreförvaltningens 
bedömning att ett tilläggsavtal bör tecknas med Attendo avseende 
möjlighet att avropa ytterligare fyra platser. Detta utöver grundavtalets 16 
platser till fast ersättning och fyra platser som ersätts per dygn och plats 
vid nyttjande. De fyra platserna som styrs genom tilläggsavtalet ska 
ersättas per plats och dygn vid nyttjande. Det totala antalet tillgängliga 
platser kommer därigenom att uppgå till 24. 
 
Ett tilläggsavtal föreslås också innehålla ett förtydligande avseende 
fördelning av platser. Utöver att brukare erhåller plats genom 
biståndsbeslut kan brukare i brådskande/akuta situationer erhålla plats 
utan biståndsbeslut. Detta genom av äldreförvaltningen särskilt utsedd 
funktion.   
 
 
     Forts. 
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 § 38 forts 
 Tilläggsavtal korttidsvård Rosengården 
 
 Peter Johansson (S) yrkar bifall till tilläggsavtalet  
 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att uppdra till förvaltningschefen att slutföra förhandling samt teckna avtal 
med Attendo Sverige AB om flytt av korttidsvårdsverksamheten 
Rosengården till Storören, samt avrop av fyra korttidsvårdsplatser utöver 
gällande avtal.     

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag  

 ______ 
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Diariet  ÄN.2014.136.739 
Handläggare 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
          §39 
          Svar på skrivelse från SPF Vid 90 skall alla få välja boendeform  

 
För att äldre personer ska ha möjlighet att flytta till en väl fungerande 
bostad intensifierar kommunen arbetet med planering av 
trygghetsbostäder. 
 
Omvårdnadsboende som Karlskrona kommun valt att benämna särskilda 
boendeformer enligt SoL är lagstyrt. Åldern är inget kriterium för att erhålla 
ett bifallsbeslut särskilt boende. Äldrenämnden beslutade 2013-11-19 
§§118 riktlinjer för bedömning av behov särskilt boende.  
Det är alltid en individuell bedömning som ligger till grund för beslutet 
oavsett riktlinjer. Fokus läggs ej på åldern utan behovet. 
Alla som erhåller ett beslut om avslag särskilt boende har möjligheten att 
överklaga beslutet. Vi kan om så önskas hjälpa till med att skriva 
överklagan.    
Enligt kommunlagen får medborgare ej särbehandlas. Med förslaget att 
vid 90 ska alla få välja boendeform, kan en pigg 90-åring flytta till ett 
omvårdnadsboende utan biståndsbeslut jämfört med en 70-åring med 
stort omvårdnadsbehov, där det krävs ett beslut bifall särskilt boende, 
vilket innebär en negativ särbehandling. 
 
Bilaga: Riktlinjer för bedömning av behov särskilt boende 
 

 Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
 

Äldrenämndens arbetsutskott föreslår Äldrenämnden besluta  
 
att godkänna upprättat svar till SPF samrådsgrupp 

     
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskotters förslag 
 _______ 
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Diariet  ÄN.2014.295.732 
Handläggare 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
          § 40 
          Återrapportering efterkontroll, uppföljning hemtjänst, utförare 

 
Johan Blomqvist, projektledare föredrar ärendet 
 
Informerar angående en efterkontroll som är gjord på hemtjänst och 
utförare inom Karlskrona kommun 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 

 ______ 
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 Diariet  ÄN.2014.290.730 
 Handläggare 
 Ledningsgruppen 
 
 
 
                          
 
 
 
          § 41 

Återrapportering angående overhead kostnader eget val 
 
Maria Stivén, controller föredrar ärendet 
 
Informerar kring en återrapport som är gjord kring de indirekta 
kostnaderna för både egen regi samt externa utförare.  

  
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
______ 
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Diariet  ÄN. 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
          § 42 
            Information biståndsbedömning, särskilt boende 
 

Irene Persson, biståndshandläggare, Lena Svensson, 
biståndshandläggare föredrar ärendet 

 
Informerar kring biståndsbedömning på särskilt boende, 
Handelsträdgården. 
 

   Man började med en projektplan och statistik på hembesök samt insatser. 
Tittar även på resursfördelning och hur man ser på biståndsbedömning på 
Handelsträdgården i framtiden. 
 
Man kommer göra en uppföljning enligt Socialstyrelsen där skall man göra 
en kontroll efter 5-6 veckor för att se om de boende bott in sig och man 
tittar då på deras behov för insattser.  

 
Anhöriga har varit positiva och velat vara med vid de hembesök man har 
gjort till de nyinflyttade på Handelsträdgården. 
Man upplever att det finns ett bra förtroende för personalen och brukarna 
känner att man får den hjälp man behöver.  

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
______ 
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Diariet  ÄN.2014.297.700 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
          § 43 
            Återrapportering Personalnyckeltal 
 
    Anna Neij, personalspecialist föredrar ärendet 
 

Informerar kring personalnycketal mellan period 140131-140331  
 

Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
______ 
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Diariet  ÄN.2014.291.736 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
          § 44 
            Information om stängning korttidsboende Storören 
 
    Carina Thörnquist, verksamhetschef föredrar ärendet 
 
          Man stängde korrtidsboendet Storören 31 mars. 

Avvecklingen har gått bra, trycket på korrtidsvården har varit något lägre 
så stängningen låg rätt i tiden. 
Det har dock varit påfrestande för personalen alla har blivit erbjudna andra 
arbetsplatser. 
 
Man har gjort en mindre renovering och nu kommer man även flytta ner 
växelvården så det ges möjlighet till mer utevistelse. 
 
Mats Olsson kommer numera att vara områdeschef för palliativa, 
växelvården samt Oasen. 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
______ 
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§ 45 
Delegeringsbeslut  
    
a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-04-09.  
b) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare. 
- Beslutsdatum 140318 
- Beslutsdatum 140321 
- Beslutsdatum 140326 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

  __________________ 
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 § 46 
Meddelanden            
a) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 20 mars 2014 §§52 Förslag till  
    trygghets- och säkerhetspolicy 
b) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 20 mars 2014 §§53 Införande av  
     en ny avgift för bårhusplats 
c) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 20 mars 2014 §§54 Höjning av  
    matavgift inom äldrenämndens verksamhetsområde  
d) Protokollsutdrag Tekniska nämnden 25 mars 2014 §§36 Beställning av  
     renovering och ombyggnad av omvårdnadsboendet Hammarbygården 
e) Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting – Vårpropositionen för  
    2014 
f) Sammanträdesprotokoll Landstinget Blekinge 140327 
g) Verksamhetsberättelse Förtroendenämnden 2013 
____________ 
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§ 47 
Frågor 
 
Teaterprojektet 

   Angela Sandström (S) frågar vad som sker kring teaterprojektet 
 
Ordförande Jan-Åke Nordin svarar att man ska föra diskussion med 
teatergruppen vad äldreförvaltningen kan bistå med om det gäller lokaler 
eller andra medel. 

 
Eva Herbertson, utvecklingschef meddelar att man har förberett ett ärende 
till äldrenämndens arbetsutskott i maj 2014 hur man ska gå vidare  

 --------- 
 
                Återrapportering verksamhetsplan 2013 

Peter Johansson (S) påpekar att i verksamhetplanen för 2013 så fanns 
där ett antal uppdrag som skulle återraporteras till nämnden under februari 
månad, vill veta när de kommer att återraporteras till äldrenämnden 

 
Eva Herbertson, utvecklingschef svarar att man kommer att informera 
kring dessa ärenden nästa sammanträde den 21 maj 2014 
--------- 
 
Netpublicator 
Eva-Lotta Altvall (S) Frågar när delegationsärenden kommer att läggas in i 
appen Netpublicator 
 
Madeleine Alm, nämndsekreterare svarar att man kommer lägga in det till 
nästa sammanträde den 21 maj 2014 

                --------- 
 
                Peppar Peppar dagen 

Ordförande Jan-Åke Nordin informerar att Äldrenämnden efterfrågas att 
närvarande vid ett bord på Peppar Peppar dagen 2014 för att svara på 
frågor, enligt önskemål från folkhälsorådet 

 
          Äldrenämnden beslutar  

 
  att ta informationen till dagens protokoll 

                ____________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den  
23 april 2014.  
 
§ 48      Trygghemgång delrapport 
  
§ 49      Hälso- och sjukvårdsorganisation  
  
§ 50      Tertialuppföljning     

  
  § 51 Förändrat arbetssätt vikariehantering  

 
    § 52      Kvalitetsuppföljning 
 
    § 53 Upprättat svar till Revisorerna gällande gransking av Äldrenämndens  
  ekonomistyrning 
 

§ 54   Sysselsättningsgrad efter genomförd förändring  
 

    § 55      Information projekt nattro  
 
    § 56      Uppföljning riktlinjer särskilt boende  
 
    § 57 Personalnyckeltal 
    

§ 58 Äldreförvaltningens engagemang i Pride galan  
 

§ 59  Delegeringsbeslut 
 

   § 60      Meddelanden 
 
 § 61 Avtackning nämndsekreterare  
    ____________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre  
onsdag den 21 maj kl 14.05 – 17.00 

 
 
Beslutande Ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 
 Ledamöter  Peter Johansson (S) §§48-56 16.40 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Ann-Marie Branje (M)  
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD)  
  Lena Hjorth (FP) §§48-56 16.42 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V)  
  Elin Håkansson (KD)  
   
  
Tjänstgörande ersättare Agneta Möller (FP) 
  Siv Brorsson (S)  
  Jonas Nilsson (S) §§56-61 
  Bengt Lindström (M) §§57-61 
 
Övriga närvarande ersättare   Kerstin Johansson (S) §§48-56 16.45 
  Mikael Wickström (S) §§48-56 16.42 
  Bengt Lindström (M) 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M)  
  Pernilla Cederholm (SD)   
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
   
    
 Tjänstemän Martin Olsson, förvaltningschef  
  Eva Herbertson, utvecklingschef 
  Maria Stivén, controller  
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor 
  Susanne Nordin, verksamhetschef  
  Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende 
  Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska   

Maria Appelskog biträdande verksamhetschef §§48-55 
  Anna Neij, personalspecialist 
  Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare  
  Stefan Mogren, verksamhetschef hälso- och sjukvård 
   Yvonne Petersson, äldreinformatör §§48-49 
   Helene Berup, sjukgymnast §§48-49 
   Inger Ericsson, undersköterska §§48-49 
   Carina Bengs, områdeschef  §§50-55 
   Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare §§50-61 
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Sekreterare   Madeleine Alm 
 
Utses att justera Alf Stålborg  
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 48 - 61 
  Madeleine Alm 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

  Alf Stålborg  
 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den        maj 2014 
 
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Madeleine Alm 
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Diariet  ÄN.2013.745.739 
Ledningsgrupp 
 
 
 
 
 

 
 
 
§48     

         Trygghemgång delrapport 
 

Yvonne Petersson, äldreinformatör, Ingela Ericsson, undersköterska, 
Helen Berup, sjukgymnast föredrar ärendet 
 
Inom ramen för äldres bästa har förvaltningen haft i uppdrag att ta fram en 
form för Trygg hemgång för äldrenämndens verksamhet.  
Målet med Trygg hemgång är att fler brukare skall gå hem från sjukhuset 
med hemtjänstinsatser i stället för att vistas på korttidsplats innan 
hemgång till ordinärt boende. 
Äldrenämnden gav förvaltningen i uppdrag i verksamhetsplan 2014 att 
utforma beslutsunderlag för fortsatt arbete med Trygg hemgång   
Projektet Trygg hemgång påbörjades under försommaren 2013 när en 
projektledare för Trygg hemgång utsågs. 
Äldreförvaltningen äldreinformatör har inom sin tjänst haft uppdraget som 
projektledare motsvarande 50 %. 
Projektledaren har drivit projektet tillsammans med av förvaltningschefen 
utsedd styrgrupp. 
 
Projektledaren har tillsammans med styrgruppen upprättat en delrapport 
för projektet. 
 
Av delrapporten framgår hur de olika processerna i projektet genomförts.  
 
- Förstudie, omvärldsbevakning, kommunikationsplan   
- Förslag till modell för Karlskronas Trygg hemgång  
- Arbetssätt och metoder Trygg hemgång  
- Uppföljning ur olika perspektiv  
 
Styrgruppen bedömer tillsammans med projektledaren att den modell för 
Trygg hemgång som prövats och följts upp är hållbar för att utvecklas i 
hela kommunen. 
Bedömningen har dock gjorts av styrgruppen att projektet behöver 
ytterligare tid och hållas samman av projektledare innan Trygg hemgång 
blir en del i ordinarie verksamhet. 
Projektet planeras fortgå till och med oktober 2014.  
 
     Forts. 
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 § 48 forts 
        Trygghemgång delrapport 

 
Det finns en del frågor som ytterligare behöver belysas och arbetas 
igenom under förlängd projekttid. 
 
- Hur klarar Trygg hemgångsteamet att ta brukare från hela kommunen 
- Hur klarar hälso-och sjukvårdsorganisationen att bemanna Trygg 

hemgångsteamet  
- Hur skall Trygg hemgångsteamet organiseras och hållas samman i 

ordinarie verksamhet 
- Fortsatta utvecklingsarbete av processer  
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
 
1. att godkänna överlämnad delrapport Trygg hemgång 2014-04-30 
2. att uppdra till förvaltningen att utveckla Trygg hemgång i enlighet med  
    delrapporten 
3. att förvaltningen återkommer med slutrapport januari 2015 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 

 ______ 
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Diariet  ÄN.2013.693.730 
Handläggare   
Ledningsgrupp 
 
 
 
 
 
 
   
          § 49 
 Hälso- och sjukvårdsorganisation   
 
                          Stefan Mogren, verksamhetschef hälso- och sjukvård föredrar ärendet 

 
Äldrenämnden beslutade 28 augusti 2013 § 80 att inrätta nytt 
verksamhetsområde för en samlad Hälso-och sjukvårdsorganisation.  
Förvaltningen fick i uppdrag att återrapportera organisering inom 
verksamhetsområdet innan verkställighet.  
Verksamhetschefen för hälso-och sjukvårdsorganisationen har 
tillsammans med medarbetare inom nytt verksamhetsområde och med 
berörda verksamhetschefer för särskilt boende och hemtjänst arbetat fram 
ett förslag till organisation inom det nya verksamhetsområdet för Hälso-
och sjukvård.  

 
Äldrenämndens Arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
 
att godkänna förslaget till organisering inom Hälso-och sjuvårdens    

          verksamhetsområde 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 ______ 
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Diariet  ÄN.2014.384.041 
Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare 
Ledningsgrupp  
  
 
 
 
 
 § 50 

Tertialuppföljning  
 
Maria Stivén, controller föredrar ärendet 
 
Ekonomiskt utfall per april 2014  
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 enligt ständig budget 140228 uppgår 
till 727,8 mnkr. Nettokostnadsutfall per april uppgår till 252,7 mnkr och 
budgetavvikelsen till -7,4 mnkr.  
Äldrenämnden redovisar bostadsanpassningsbidragen separat som har en 
tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Nettokostnadsutfallet för 
bostadsanpassningsbidraget per april uppgår till 2,4 mnkr och 
budgetavvikelsen till 0,8 mnkr. 
Påbörjad analys av volymhemtjänsttimmar redovisas  
 
Ordförande önskar att fortsatt analys som ska redovisas i samband med 
äldrenämndens arbetsutskott den 4 juni 2014 
 
Förvaltningschef Martin Olsson meddelar att det kommer att göras 
ytterligare analyser som redovisas i samband med äldrenämndens 
arbetsutskott den 4 juni 2014   

 
Utfall per april -7,4 mnkr  
Prognos för helåret 2014 -2,9 mnkr  
 
Ordförande lägger ett tilläggsyrkade att förvaltningschef får i uppdrag att 
tillskriva kommunstyrelsen för vidare befordran till budgetberedningen inför 
2015 års budget samt, plan 2016-2017 hur det ökande antalet 
hemtjänsttimmar utvecklas 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad tertialbokslut per mars 2014, 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
1. att godkänna upprättad tertialbokslut per mars 2014 samt, 
 
2. att förvaltningschef får i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen för 
vidare befordran till budgetberedningen inför 2015 års budget samt, plan 
2016-2017 hur det ökande antalet hemtjänsttimmar utvecklas  
______  
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Diariet  ÄN.2013.911.022 
Ledningsgrupp 
 
 
 
 
 
 

          
§ 51 

   Förändrat arbetssätt vikariehantering   
 
Carina Bengs, områdeschef föredrar ärendet.  
 
Redovisar hur långt man har kommit i projektet med vikariehantering. 
Man är under förberedelse inför införande och man påbörjar 
implementering under september månad 2014. 
De boende som först kommer ha den nya modellen är: Af klint, Adlersten 
Vittus Elena, Hammarbygården, Annagården och Mölleberg. 
 
Just nu arbetar man med en beräkning hur många årsarbetare som 
behövs. 
Senast under april 2015 ska samtliga verksamheter vara ingång. 
Styrgruppen består av: 
- Ledningsgrupp 
- Projektgrupp med projektledare Carina Bengs områdeschef  
- Hemtjänst 
- Särskilt boende 
- Personalavdelningen 
- Den nya informatören Linda Norlin kommer även att involveras i arbetet   
  när hon börjar på äldreförvaltningen den 2 juni 2014.  
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll   
______ 
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Diariet  ÄN. 
Ledningsgrupp  
 
 
 
 
 

 
 § 52 
 Kvalitetsuppföljning  
 

Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare, Ewa Carlsson-Sjögren, 
verksamhetschef föredrar ärendet 

 
Redovisar diagram gällande Lex Sarah, klagomål samt brukardialog 
Man har besvarat alla klagomål samt åtgärdat ett antal ärenden. 
 
När det gäller brukardialogen så har äldreförvaltningen som mål att ringa 
10 olika brukare varje månad för att stämma av vårdplanering, 
När det gäller både hemtjänst, särskilt boende. 
 
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef 
Särskilt boende gällande dialog med anhöriga. 
Fem slumpmässiga utvalda närstående bjöds in till två träffar för att delge 
sina upplevelser som närstående vid inflyttning på särskilt boende. 
Där man samtalade om erbjudanden av omvårdnadsboende, avgifter, 
inflyttning. 
 
Maria Appelskog, biträdande verksamhetschef 
I hemtjänsten valde man att bjuda in 4 brukare som har mindre insatser till 
2 träffar för att höra hur man upplevde sin hemtjänst, 
Här upplever brukarna att det är många olika som kommer och utför 
hemtjänsten och man önskemål om färre personer. 
 
När det gäller tillsyn så upplever brukarna att behovet av tillsyn kvällstid 
inte alltid är nödvändig.    
  
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen till dagens protokoll 

 ______ 
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Diariet  ÄN.2014.359.007 
Revisionen  
Ledningsgrupp  
 
 
 
 
 

 
 § 53 

Upprättat svar till Revisorerna gällande gransking av Äldrenämndens 
ekonomistyrning 

 
 
 Martin Olsson, förvaltningschef föredrar ärendet 
 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisionerna 
genomfört en granskning som syftar till att bedöma om Äldrenämnden 
utövar en systematisk ekonomistyrning och om den sker i tillräcklig 
omfattning. Granskningen redovisas i rapport ÄN 2014.359.007  
Äldrenämnden ombeds inkomma med svar senast den 31 maj 2014.  
Revisorerna gör bedömningen att Äldrenämndens ekonomistyrning är 
systematisk och att den bedrivs i tillräcklig omfattning för att klara 
kommunfullmäktiges reviderade budgetkrav 2013.  
Äldrenämnden ser positivt på rapporten och tycker att den på ett bra sätt 
fångat de utvecklingsområden nämnden bör arbeta mer med och 
underlaget kommer vara till nytta för verksamheten.  
 
Genomgående lyfts problematiken kring vikarieförsörjningen fram. 
Äldrenämndens arbetssätt när det gäller försörjningen av vikarier utgår 
ifrån en beställare – och leverantörsförhållande. Nämndens bedömning är 
att rapporten hade speglat förhållandet på ett mer korrekt sätt och 
slutsatsen blivit något annorlunda om både beställare – och leverantör 
hade intervjuats. I rapporten har bara beställarsidan kommit till tals. Detta 
påpekades till rapportskrivaren redan vid faktagranskning.  
Rapporten lyfter fram några förbättringsområden som äldrenämnden bör 
arbeta vidare med och äldrenämnden väljer att besvara dem utifrån 
uppställningen i rapporten.  
- Nämnden och förvaltningen bör intensifiera arbetet med den nya 
vikarieförsörjningsmodellen samt komplettera arbetet med ändamålsenligt 
systemstöd för planerings- och schemaläggning.  
 
Äldrenämndens svar 
Äldrenämnden delar revisionens uppfattning och nämnden tog beslut om 
förändrat arbetssätt på nämndens möte den 27 mars 2014. Projektledare 
är rekryterad och implementering är påbörjad och kommer att pågå under 
innevarande år samt del av våren 2015. I uppdraget ingår också arbetet 
med ändamålsenliga och moderna planeringssystem.           Forts. 
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 § 53 forts 

Upprättat svar till Revisorerna gällande gransking av Äldrenämndens 
ekonomistyrning 

 
- Nämnden och förvaltningen bör se över nuvarande organisationsstruktur 
där Resurs och Kompetens inte fungerar optimalt i försörjningen av 
resurser till Särskilda boenden och Hemtjänst.  
 
Den del som gäller vikarieförsörjningen löses genom implementering av 
nytt arbetssätt enligt tidigare svar. Här är vår bedömning att slutsatsen sett 
något annorlunda ut om Resurs och Kompetens som verksamhetsområde 
(leverantör) blivit intervjuad. Under 2013 ersattes ca 95 % av alla de 
vikarierar som beställdes. 
- Nämnden och förvaltningen bör intensifiera arbetet med ledarskap för att 
öka tryggheten i det kommande förändringsarbetet samt för att öka 
arbetsglädje och moral.  
 
Behovet av ledarskap i förändring behöver utvecklas i verksamheten. 
Förvaltningen behöver rikta utbildningsinsatser och stödja chefer på alla 
nivåer inför och under förändringar. Förvaltningens ledningsgrupp har 
påbörjat en utbildning. Handledning erbjuds samtliga chefer men också 
arbetslag vid behov.  
Vid förändring är kommunikation av vital betydelse och förvaltningen har 
anställt en kommunikatör (börjar 1 juni 2014) som på 75 % av sin arbetstid 
kommer stödja äldrenämndens arbete.  
De 1161 medarbetare som svarat på förvaltningens 
medarbetarundersökning ger överlag ett gott betyg till sina chefer och 
deras ledarskap.  
- Nämnden och förvaltningen bör överväga att genomföra en roll- och 
aktivitetsöversyn för att skala av ej värdeskapande aktiviteter.  
 
Rapporten är på denna punkt något vag i sin beskrivning och det är svårt 
att veta exakt vad som menas och i och med det svårt att sätta in rätt 
åtgärder. Det pågår ett arbete med stöd av Blekinge Tekniska Högskola 
som ska arbeta med chefens (områdes- och verksamhetschef) vardag i 
syfte att kunna fokusera mer på uppdraget. Motsvarande arbete finns idag 
inte planerat för någon ytterligare yrkeskategori.  
- Nämnden och förvaltningen bör arbete med att motverka målkonflikter 
och därmed reducera risken för ett suboptimerande beteende i 
verksamheten.  
 
De målkonflikter som rapporten nämner och som finns mellan 
förvaltningens verksamheter kommer påverkas åt det positiva hållet av 
den förändring i vikarieförsörjningen som startats. Här kan nämnas 
förutsättningarna för att nå nämndens kontinuitetsmål. När det gäller 
konflikter mellan de resurser och mål som tilldelas nämnden kan det 
analysarbetet utvecklas.  
     Forts. 
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 § 53 forts 

Upprättat svar till Revisorerna gällande gransking av Äldrenämndens 
ekonomistyrning 

 
- Nämndens och förvaltningen bör säkerställa en stringens mellan 
enheternas inköps- och budgetansvar.  
 
Utbildning av inköpsansvariga är genomförd. Favoritsidor är upplagda för 
vissa produkter och leverantörer som vi har avtal med. Detta kommer 
underlätta att rätt produkter inhandlas enligt gällande avtal.  
Att verksamheterna följer upphandlingar enligt avtal följs upp i nämndens 
interkontrollplan  
- Nämnden och förvaltningen bör överväga att tydliggöra den ekonomiska 
rapporteringen med pedagogiska och kärnfulla rapporter.  
 
Äldrenämndens controllers har påbörjat ett sådant arbete och 
bedömningen är att rapporterna och uppföljningarna är mer pedagogiska 
idag. Arbetet med nyckel- och styrtal underlättar också arbetet och 
förståelsen för detsamma. Vi delar revisions uppfattning om att 
kontinuerliga utbildningsinsatser bör genomföras.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
Att godkänna upprättat svar  

  
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag  

 ______ 
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Diariet  ÄN. 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
        
          §54 
          Sysselsättningsgrad efter genomförd förändring  

 
Anna Neij, personalspecialist föredrar ärendet  

 
Redovisar sysselsättningsgrad för personal efter stägning av Storören 
samt en avdelning på Adlersten. 
 
I dagsläget är det 3 personer som inte har den ordinarie 
sysselsättningsgrad som den anställde sedan tidigare haft inom en 
arbetsplats 
2 personer som saknar 10% och 1 person saknar 15% i  sin ordinarie 
sysselsättningsgrad.  
Samtliga personer har erbjudits önskad sysselsättningsgrad och beviljats i 
den mån verksamheten tillåter. 

 
Äldrenämnden önskar redovisining av sysselsättningagrad efter varje 
genomförd förändring av arbetsplatserna.  

     
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att ta informationen till dagens protokoll 
 _______ 
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Diariet  ÄN.2014.386.739 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
          § 55 
          Information projekt nattro 

 
Maria Appelskog, biträdande verksamhetschef föredrar ärendet 
 
I projektet ingår 3 områdeschefer 
2 från nattpatrullen samt 
1 kvalitetsutvecklare 
 
Syftet med projektet nattro är att ge våra brukare som har insatsen tillsyn, 
en ostörd nattsömn. 

 Vill höja livskvaliteten för våra brukare  
 

Nattro innebär att man ska ha en elektronisk kamera installerad hos 
brukaren istället för att personal ska komma och ge tillsyn med risk för att 
väcka brukaren mitt i natten.  
Tillsynen kommer ske på bestämda tider som bestäms ihop med brukare 
och anhöriga så man kommer inte vara kameraövervakad 24 timmar om 
dygnet. 
 
Tidsplan 
Först kommer man att via telefon kontakta 10 brukare samt deras 
anhöriga om deltagende i projektet samt anordna en informationsträff. 
Tanken är att börja installation av kameror i augusti 2014. 
I september börjar testperioden på 3 månader 
Delrapporten ska vara klar i oktober månad och i december kommer 
testperioden vara över och en slutrapport kommer delges nämnden i 
januari 2015. 
 
Äldrenämnden önskar en mer utförlig redovisning på äldrenämndens 
arbetsutskott den 4 juni 2014 hur man ska arbeta vidare med samtycke 
när det gäller personer med demenssjukdom.  
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 

 ______ 
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 Diariet  ÄN.2013.882.730 
 Ledningsgruppen 
 
 
 
 
                          
 
 
 
          § 56 

Uppföljning riktlinjer särskilt boende  
 
Ann Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet 

  
Statistik av beslut särskilt boende har gjorts under perioden december 
2013 – april 2014, den tid då de nya riktlinjerna varit i bruk. Jämförelse har 
gjorts med statistik för samma period ett år bakåt.  
 
Antal gynnande beslut december 2012 – april 2013 127 beslut  
Antal gynnande beslut december 2013 – april 2014 112 beslut  
Antal beslut avslag december 2012 – april 2013 1beslut  
Antal beslut avslag december 2013 – april 2014 5beslut  
 
Beslut bifall särskilt boende är 15 färre jämfört med samma period ett år 
tidigare.  
Beslut avslag särskilt boende har ökat från 1 till 5 avslag under samma 
period.  
Under perioden april 2013- mars 2014 var antalet beslut avslag särskilt 
boende 18.  
Under perioden har 2 brukare överklagat beslutet. I båda fallen avslog 
förvaltningsrätten överklagandet.  
 
Att antalet avslag ökat kan ses som en rättsäkerhet för brukaren som 
ansöker om särskilt boende.  
Biståndshandläggaren informerar alltid om möjligheten att överklaga 
beslutet.  
 
Personer som vistas på korttidsplats i väntan på särskilt boende har 
minskat under de första månaderna i år. Det kan uppstå väntetid innan 
lägenheten som brukaren ska flytta till är inflyttningsklar. Kartläggning av 
orsakerna till fördröjning av inflyttning till särskilt boende ska göras.  
Startpaket finns att låna från 1 april 2014. Startpaketet är avsett att 
användas när anhöriga inte har möjlighet att hjälpa till med att flytta när 
brukaren erbjudits lägenhet. Startpaketet innehåller det nödvändigaste för 
att kunna bo i lägenheten och kan lånas upp till 4 veckor.  
 
     Forts. 
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          § 56 
Uppföljning riktlinjer särskilt boende 

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att godkänna uppföljningen 

  
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
______ 
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Diariet  ÄN. 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
                          
 
 
 
          § 57 

Personalnyckeltal  
 
Anna Neij, personalspecialist föredrar ärendet 

 
Redovisar diagram gällande antal tillsvidare anställda, månadsavlönade 
samt sjukdagar för personal inom äldreförvaltningen. 
 
Äldrenämnden önskar att förvaltningen utför ett stickprov i december 
månad för att se hur sjukfrånvaron fördelar sig inom månaden  

  
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  21 maj 2014 18 

Diariet  ÄN.2014.387.809 
Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
          § 58 
            Äldreförvaltningens engagemang i Pride galan 
 
          Martin Olsson, förvaltingschef föredrar ärendet  
  

Karlskrona kommun kommer att engagera sig i Pride festivalen som äger 
rum lördag den 31 maj 2014.  
Äldreförvaltningen kommer medverka med sin värdegrund i form av roll-
up’s och flyers. 
Informationen delas ut av medarbetare inom äldreförvaltningen.  

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
______ 
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§ 59 
Delegeringsbeslut  
    
a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-05-07 
b) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare. 
- Beslutsdatum 140303-140401 
- Beslutsdatum 140415 
- Beslutsdatum 140430 
- Beslutsdatum 140505 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

  __________________ 
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 § 60 

Meddelanden            
a) Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 25 mars 2014  
    §§42 Bokslutsberedning 2013 
b) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 1 april 2014 §§84 kommunala val 
c) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 april 2014 §§65 Avsägelser av 
    kommunala uppdrag 
d) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 april 2014 §§66 Kommunala val 
e) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 april 2014 §§70 Uppföljning per 
    Den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter 
f) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 april 2014 §§75 Uppföljning per 
    Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 1  
 mars 2014 
g) Datainspektionen Beslut efter tillsyn- behörighetsstyrning och   
    loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård 
____________ 
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§ 61 
Avtackning  
 
Äldrenämnden tackar sin nämndsekreterare Madeleine Alm för en fin 
insats och införandet av digitala sammanträden i Äldrenämnden.  
 

         Äldrenämnden beslutar  
 
  att ta informationen till dagens protokoll 

                ____________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den  
16 juni 2014.  
 
 

    § 62      Slutrapport biståndsbeslut särskilt boende 
  
§ 63 Länsgemensam folkhälsopolicy  
  
§ 64      Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1     

  
  § 65 Remiss Strandgården 
 

    § 66      Budget- och verksamhetsuppföljning per maj 2014 
 
    § 67      Presentation ny kommunikatör 
 
    § 68  Hammarbygården  
 

§ 69  Delegeringsbeslut 
 

   § 70      Meddelanden 
 
    § 71      Sommarhälsning 
    ____________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre  
Måndag 16 juni kl 14.00-15:55 

 
 
Beslutande Ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 
 Ledamöter  Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S)  
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Ann-Marie Branje (M)  
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD)  
  Lena Hjorth (FP) §§62-69 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V)  
  Elin Håkansson (KD)  
   
  
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S)    
  Karl-Gustaf Johansson (M) §§69-71 
 
Övriga närvarande ersättare   Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S)  
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) §§62-69 
  Pernilla Cederholm (SD)   
  Göran Redeén (KD) 
   
    
 Tjänstemän Martin Olsson, förvaltningschef  
  Eva Herbertson, utvecklingschef §§63-70 
  Maria Stivén, controller §§67-68 
  Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor 
  Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef 
  Susanne Nordin, verksamhetschef  
  Carina Thörnquist, verksamhetschef  
  Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare  
  Stefan Mogren, verksamhetschef hälso- och sjukvård  
   Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare §§62-66 
   Lena Svensson, biståndshandläggare §§62-64  
   Irene Persson, biståndshandläggare §§62-68 
   Linda Nordin, kommunikatör 
 
Övriga   Per Myrbeck, VD AB Karlskronahem §§67-69 
 
Sekreterare   Madeleine Alm 
 
Utses att justera Weste Brynestam 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 62 - 71 
  Madeleine Alm 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Weste Brynestam  
 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den        juni 2014 
 
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Madeleine Alm 
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Diariet  ÄN. 
 
 
 
 
 

 
 § 62 
 Presentation av ny kommunikatör 
 

Linda Nordin är ny kommunikatör och arbetar 75% mot äldreförvaltningen 
samt 25% mot Kommunledningsförvaltningen. 
 
Ordförande hälsar Linda Nordin välkommen 

  
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen till dagens protokoll 

 ______ 
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Diariet  ÄN.2014.466.736 
 
 
  
 
 
 

§ 63 
Slutrapport biståndsbeslut särskilt boende 
 
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, Lena Svensson, 
biståndshandläggare, Irene Persson, biståndshandläggare föredrar 
ärendet  

 
Syftet och målet med projektet var att ta fram en modell för 
biståndsbedömning på särskilt boende och att brukarna ska bli beviljade 
individuella insatser.  
Två biståndshandläggare har arbetat i projektet under perioden 10 
februari- 15 juni 2014.  
Den största delen av personerna som flyttade till Handelsträdgården kom 
från andra särskilda boende. En modell har arbetats fram för de personer 
som redan bor på särskilda boende som kan användas när 
biståndsbedömning ska göras för samtliga personer som bor på 
kommunens särskilda boende.  
En modell har arbetats fram för de personer som flyttar in till särskilda 
boendet hemifrån.  
I slutrapporten belyser biståndshandläggarna svårigheten med att 
använda intervjuverktyget BAS vid utredningar med personer som har en 
demenssjukdom eller demensliknande symptom.  
Socialstyrelsen skriver i SOSFS 2012:12 Allmänna råd att utredning bör 
göras inom de områden som finns i intervjuverktyget BAS.  
Äldreförvaltningen har påbörjat planering för införande av det 
behovsinriktade och systematiska arbetssättet Äldres behov i centrum 
(ÄBIC).  
Arbetssättet ÄBIC planeras då även användas vid behovsbedömning på 
särskilt boende.  
För att alla personer som bor på Handelsträdgården ska få en individuell 
bedömning av insatser kommer biståndshandläggarna fortsätta med 
biståndsbedömning för de personer som flyttar in på Handelsträdgården 
efter att projektet upphört.  
Inför budgetarbetet tas erfarenheter och lärdom från projektet tillvara för 
att säkerställa bemanningen på boendena.  
För att genomföra biståndsbedömning med individuella hemtjänstinsatser 
på samtliga särskilda boende krävs utökning med tre årsarbetare 
biståndshandläggare från 2015-01-01. 
 
 
     Forts. 
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      § 63 forts 

Slutrapport biståndsbeslut särskilt boende 
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att godkänna Slutrapport Biståndsbedömning särskilt boende 
Handelsträdgården  

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 _____ 
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Diariet  ÄN.2014.407.810 
 
  
 
 
 
 
 
 

§ 64 
Länsgemensam folkhälsopolicy 
 
Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare föredrar ärendet  

 
Landstinget Blekinge har tillsammans med länets kommuner, 
Länsstyrelsen och Region Blekinge tagit fram ett förslag till en 
länsgemensam folkhälsopolicy. Förslaget är översänt till nämnder och 
bolag samt folkhälsorådet i Karlskrona kommun för synpunkter som ska 
lämnas senast den 25 juni 2014. Kommunledningsförvaltningen 
sammanställer sedan kommunens gemensamma yttrande till Landstinget.  
Den länsgemensamma folkhälsopolicyn kommer sedan att utgöra grunden 
för Karlskrona kommuns egen folkhälsoplan för de kommande åren.  
 
Förslag till länsgemensam folkhälsopolicy  
Folkhälsopolicyns syfte är att:  
- Främja en förstärkt länssamverkan kring befolkningens hälsa.  
- Klargöra politisk prioritering och inriktning.  
- Klargöra aktörernas ansvar att arbeta inom prioriterade 
folkhälsoområden.  
- Utgöra en grund för alla organisationers årliga planerings- och 
budgetprocesser.  
- Utgöra en grund för planering och utformandet av lokala och regionala 
handlingsplaner, genomförande och uppföljning av länets folkhälsoarbete.  
 
Förslaget anger fyra strategiska områden för det länsgemensamma 
folkhälsoarbetet i Blekinge län. Dessa är goda livsvillkor, psykisk ohälsa, 
ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) samt hälsofrämjande 
levnadsvanor. Inom varje strategiskt område beskrivs sedan inriktningar 
som gäller för de kommande åren.  
Det gemensamma regionala folkhälsoarbetet leds av en styrgrupp som 
består av representanter på högsta beslutande tjänstepersonnivå i länets 
kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge län samt 
Region Blekinge. Till styrgruppen knyts en arbetsgrupp som består av 
kommunernas folkhälsosamordnare, landstingets folkhälsostrateg samt 
representanter från länsstyrelsen och Region Blekinge. 
 
     Forts. 
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§ 64 forts 
       Länsgemensam folkhälsopolicy 
 

Den åldrande befolkningen är en av utmaningarna för en god folkhälsa i 
länet enligt den senaste undersökningen Hälsa med lika villkor HLV. 
Särskilda inriktningar som innehåller åtgärder för seniorer (åldersgruppen 
65 år och äldre) finns inom strategiska områden goda livsvillkor, psykisk 
ohälsa och hälsofrämjande levnadsvanor. De flesta inriktningarna gäller 
hela befolkningen och har således betydelse för seniorer.  
 
Äldreförvaltningens synpunkter  
Övergripande reflektioner  
De fyra strategiska områdena med tillhörande inriktningar ger en tydlig bild 
av de politiska prioriteringarna för det fortsatta folkhälsoarbetet. Policyn 
överensstämmer med kommunens eget mål med ökad social hållbarhet. 
Den ska integreras med de övriga verksamhetsmål och i policydokumentet 
påpekas att detta ställer krav på kunskap och engagemang hos politiker 
och tjänstepersoner. I samband med framtagandet av den lokala 
folkhälsoplanen bör behovet av utbildningssatsningar vägas in.  
Implementering och uppföljning  
Policydokumentet förverkligas i kommuner genom lokala handlingsplaner. 
Fastställandet av mål samt uppföljning av måluppfyllelse tillsammans med 
planerade aktiviteter följer de strukturer som varje kommun har för styrning 
och uppföljning. Landstinget ansvarar att hälso- och sjukvården är 
hälsoinriktad och flera av föreslagna inriktningar ansvaras för 
huvudsakligen av landstingets organisation. I flera frågor som handlar om 
folkhälsa bland seniorer behövs samarbete mellan landstinget och 
kommuner. Behovet av regionala handlingsplaner kring särskilt viktiga 
frågor där flera parter samarbetar bör bedömas i samband med 
kommunens arbete med den egna handlingsplanen.  
Mat och näring  
Bakgrundstexten angående hälsofrämjande levnadsvanor tar upp 
begreppen nyttig/onyttig mat respektive energität mat utan att definiera 
dessa. I samband med att förebygga övervikt har dessa begrepp en 
betydelse och för att tillgodose äldre och/eller sjuka personers 
näringsbehov har de en annan betydelse. Begreppen bör definieras så att 
de olika betydelserna klargörs i sina sammanhang.  

 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 
att lämna sina synpunkter på Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014 - 2018 
enligt ovan. 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 _____ 
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Diariet  ÄN.2010.369.214 
 
  
 
 
  
 
 
 § 65 

Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. etapp 1 
 
Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare föredrar ärendet 

 
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. för etapp 1 har översänts till 
äldrenämnden för samråd. Synpunkter på detaljplanen ska lämnas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 13 juni 2014.  
 
Beskrivning av ärendet  
Planområdet Pottholmen etapp 1 omfattar området mellan järnvägen och 
Borgmästarfjärden. I söder avgränsas området av Järnvägstorget och i 
norr av Brohålan.  
I programsamrådsfasen påpekade äldrenämnden områdets trafikprägel 
som tillsammans med bullerproblematik ställer stora krav för att skapa 
tillräckligt lugn och trygg boendemiljö, särskilt för personer som vistas i 
området även dagtid. Länsstyrelsen har sedan gjort en bedömning att ”det 
är möjligt att bebygga området trots rådande bullervärden om man arbetar 
med en tyst sida vilket föreslås”.  
Äldrenämnden föreslog också att planering av gång- och cykelvägar ska 
ses över så att de är dimensionerade för den ökade gång- och 
cykeltrafiken och ska separeras från varandra. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat att de stora cykelstråken 
kommer att planeras för separat gång- och cykeltrafik, övriga vägar 
bedöms klara blandtrafik.  
I äldrenämndens yttrande lyfts behovet upp att bereda idéburna 
organisationer möjlighet att flytta sin verksamhet i god tid till 
ändamålsenliga lokaler innan delar av Strandgårdens byggnader rivs. 
Senare har tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag hur lokalfrågan för 
föreningsverksamhet kan lösas. 
 
För övrigt menar Samhällsbyggnadsförvaltningen att trygghetsaspekten 
säkerställs i den blandade bebyggelsestrukturen genom befolkade 
gaturum och miljöer. Särskilt vikt kommer att läggas vid belysning av 
området.  
 
 
     Forts. 
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 § 65 forts 
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. etapp 1 
 
Äldrenämnden ansåg också att behovet av seniorbostäder och 
trygghetsbostäder ska beaktas i fortsatt planarbete och informerade att det 
kan bli aktuellt med en framtida etablering av ett omvårdnadsboende i 
området även om det då inte fanns några planer för sådan etablering. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat att frågan om olika 
boendeformer diskuteras vidare.     

  
Äldreförvaltningens synpunkter  
Planförslaget tar väl hänsyn till de möjligheter som finns på Pottholmens 
västra del. Äldreförvaltningens och äldrenämndens synpunkter har 
bemötts och arbetats in i förslaget.  
Äldreförvaltningen arbetar med förslag till plan för lokalisering av nya 
omvårdnadsboenden och som lämnas till äldrenämnden för beslut under 
hösten 2014. Exploatering av Pottholmen stämmer väl överens med 
behovet av nya omvårdnadsboenden varför detaljplan för etapp 1 ska 
omfatta möjlighet för en sådan etablering.  
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
 
att lämna sina synpunkter på detaljplaneförslaget för Pottholmen 1 m.fl., 
etapp 1 enligt ovan.  

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 _____ 
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Tekniska förvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 
Diariet  ÄN.2014.467.299 
 
 
  

 
  
 
 § 66 
        Remiss Strandgården 
 
 Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet 
  

Kommunstyrelsen under vintern och våren 2014 utrett hur 
föreningsverksamheten på Strandgården kan lokaliseras till byggnad 34 
och därmed frigöra övriga byggnader inom området för kommande 
exploatering av stadsdelen Pottholmen.  
En rapport är sammanställd och bifogas som beskriver tillvägagångssätt 
och slutsatser. Kommunstyrelsens allmänna utskott har tillstyrkt att 
rapporten skall gå på remiss för att få in synpunkter från samtliga 
föreningar och från berörda nämnder, Idrotts- och fritidsnämnden och 
Äldrenämnden.  
 
Ett slutligt förslag på genomförande av förändringar inom Strandgården 
kommer att lämnas till kommunstyrelsen för beslut september 2014.  
Äldrenämndens synpunkter på rapporten  
Äldrenämndens arbetsutskott och kommunala pensionärsrådet har under 
utrednings genomförande haft möjligheter att lämna löpande synpunkter 
vid genomförda informationsinsatser under rapportens framtagande.  
Äldrenämnden har inga synpunkter på förslag till samordning av lokalytor 
för föreningsverksamhet inom Träffpunkt Strandgården till byggnad 34-an 
äldrenämnden anser att förslaget motsvarar möjligheterna för föreningarna 
att bedriva sin verksamhet i nya lokaler.  
 
Äldrenämnden förslag till ansvarsfördelning mellan kommunens 
förvaltningar i förhållande till Träffpunkt Strandgården  
Äldrenämnden anser att det är viktigt inför en ny start av verksamheten 
enligt framarbetad rapport att kommunens förvaltningar olika ansvar i 
förhållande till Träffpunkt Strandgården är klarlagda.  
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta  
 
att godkänna upprättat förslag till remiss yttrande 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag  

 ______ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Diariet  ÄN.2014.129.042 
 
  

 
 
 
 
§ 67 

   Budget- och verksamhetsuppföljning per maj 2014  
 
Maria Stivén, controller föredrar ärendet 
 
Ekonomiskt utfall per maj 2014  
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 enligt ständig budget 140501 
uppgår till 739,9 mnkr. Nettokostnadsutfall per maj uppgår till 317,3 mnkr 
och budgetavvikelsen till -11,2 mnkr.  
Äldrenämnden redovisar bostadsanpassningsbidragen separat som har 
en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Nettokostnadsutfallet för 
bostadsanpassningsbidraget per maj uppgår till 3,3 mnkr och 
budgetavvikelsen till 0,7 mnkr. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta  
 
1. att godkänna upprättad rapport per maj 2014 samt, 
 
2. att Uppdra till förvaltningschef att till Äldrenämnden i augusti ta fram 
förslag till åtgärder för att minska Äldrenämndens befarade 
budgetunderskott  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag  
______ 
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Diariet  ÄN. 
 
 
 
 
 

 
  
 § 68 
 Hammarbygården  
 

Martin Olsson, förvaltningschef, Per Myrbeck, VD AB Karlskronahem 
föredrar ärendet  

 
Ombyggnation av Hammarbygården har diskuterats.   

 Mer information i ärendet kommer under hösten 
  

Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen till dagens protokoll 

 ______ 
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§ 69 
Delegeringsbeslut  
    
a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-06-04 
b) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare. 
- Beslutsdatum 140515 
- Beslutsdatum 140522 
- Beslutsdatum 140530 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

  __________________ 
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 § 70 

Meddelanden            
a) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 6 maj 2014 §§129 Gemensamma  
 riktlinjer för måltidsverksamhet inom Karlskrona kommun 
b) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 6 maj 2014 §§130 Förslag om  
 planerings- och debiteringsmodell för måltidstjänster 
c) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 22 maj §§94 Utvecklingsprogram 
 för Karlskrona landsbygd 2014-2017   
d) Protokoll från styrelsen för Leopold Rubens sjukvårdsfond 140604 

              ____________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16 juni 2014 16

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 71 
Sommarhälsning 
 
Ordföranden önskade äldrenämndens ledamöter och samtlig personal i 
förvaltningen en solig och härlig sommar. 
2:e vice ordförande önskade ordföranden detsamma. 

         ________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den  
27 augusti 2014.  
 
 
§ 72  Forsknings och utvecklingsavtal FoU avtal 2015-2019 
 
§ 73  Hammarbygården 

§ 74  Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 juni och den 31 juli 2014 
 
§ 75  Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser vecka 17, 2014 
 
§ 76  Förslag till beslut om att införa det behovsinriktade och systematiska 

arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) i Karlskrona kommun 
 
§ 77  Beslut att ansöka om stimulansmedel för uppföljning av värdighetsgarantier 
 
§ 78  Detaljplan för Garvaren 23 m.fl., Pantarholmen 
 
§ 79  Delegeringsbeslut 
 
§ 80  Meddelanden 
 
§ 81  Övrigt 

     ___________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre  
onsdag den 27 augusti kl. 14.05 – 16.47 

 

 

Beslutande Ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S)  
  Eva-Lotta Altvall (S) t.o.m. kl. 15.10 §§ 72 - 74 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S)  
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M)  
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD)  
  Lena Hjorth (FP) t.o.m. kl. 16.25 §§ 72 - 76 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V)   
   
Tjänstgörande ersättare Göran Redeén (KD) 
  Siv Brorsson (S) fr.o.m. kl. 15.10 §§ 75 – 81 
  Agneta Möller (FP) kl. 16.25 – 16.47 §§ 77 - 81 
   
Övriga närvarande ersättare  Siv Brorsson (S) kl. 14.05 - 15.10 §§ 72 - 74 
  Kerstin Johansson (S) t.o.m. kl. 16.10 §§ 72 - del av § 76 
  Michael Wickström (S) t.o.m. kl. 16.25 §§ 72 - 76 
  Karl-Gustaf Johansson (M) kl. 14.05 – 16.28 §§ 72 - 78 
  Gunnar Sandwall (-)  
   Agneta Möller (FP) kl. 14.05 – 16.25 §§ 72 - 76 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
    
 Tjänstemän Utvecklingschef Eva Herbertson 
  Controller Maria Stivén t.om. kl. 14.53 
  Medicinsk ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson  
  Biståndshandläggare Ing-Marie Adriansson 
  Biståndshandläggare Margareta Olsson 
  Myndighetschef Ann-Charlotte Nedfors 

Verksamhetschef hemtjänst och dagliga aktiviteter Carina 
Thörnquist 
Biträdande verksamhetschef hemtjänst och dagliga 
aktiviteter Maria Appelskog 

  Verksamhetschef hälso- och sjukvård Stefan Mogren 
Verksamhetschef särskilt boende Ewa Carlsson Sjögren 
kl. 15.15 – 16.25 

 
Sekreterare   Birgitta Dahl 
 
Utses att justera Günter Dessin (V)  
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Underskrifter 
 
Sekreterare  ___________________  
  Birgitta Dahl §§ 72 - 81 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin §§ 72 - 81 

 
Justerare  ___________________ 

  Günter Dessin §§ 72 - 81 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjustering har den 28 augusti 2014, § 73, anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
………………………………… 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjustering har den                                2014, § 72,  §§ 74 - 81, 
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
………………………………… 
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Kommunstyrelsen   ÄN.2014.528.106 
Landstinget Blekinge   
Handläggare 
Controller ÄF 
Diariet 
 
 
  

§ 72 
Forskning och utvecklingsavtal FoU avtal 2015-2019 
 
Gällande FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner 
löper ut 2014 och nytt avtal ska tecknas för perioden 2015-2019.  
Innehållet i överenskommelsen framgår av upprättad avtalstext. 
 
I förslaget till avtal framgår att Karlskrona kommuns årliga kostnad uppgår 
till 960 000 kr. Av dessa kostnader belastar 0,6 Mkr äldreförvaltningen. 
Övriga kostnader delas mellan handikappförvaltningen och 
socialförvaltningen.  
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta 
 
att för åren 2015-2019 teckna avtal med Landstinget Blekinge gällande 
gemensam forskning och utvecklingsenhet. 
 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 

      __________ 
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Kommunstyrelsen ÄN.2014.529.282 
AB Karlskronahem  
Tekniska nämnden 
Handläggare  
Diariet 
  
 
 

§ 73 
Hammarbygården 
 
Äldrenämnden fattade beslut om ombyggnation av omvårdnadsboendet 
Hammarbygården den 24 april 2013. Beslutet grundades sig på att det 
finns delar som inte uppfyller krav på bra boende- och arbetsmiljöer. 
Arbetsmiljöverket hade 2012 synpunkter på att arbetsmiljön inte var 
tillfredställande för brukare med omfattande omvårdnadsbehov. 
Äldreförvaltningen fick då i uppdrag att fortsätta planeringen och starta en 
projektering tillsammans med tekniska nämnden och AB Karlskronahem. 
Äldrenämnden har i fastställd budget/plan för 2014-2016 reserverat 
ekonomiskt utrymme om 1.4 miljoner kr i ökade hyreskostnader från år 
2015 till följd av de föreslagna ombyggnationerna. 
 
Under maj månad 2014 gör AB Karlskronahem en fördjupad analys av 
ombyggnadsalternativet och gör då bedömningen att en nybyggnation av 
de tre lågdelarna blir obetydligt dyrare än en ombyggnation/renovering och 
att en nybyggnation ger fler och bättre möjligheter både ur ett arbetsmiljö- 
såväl som ur ett omvårdnadsperspektiv. 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2014 var det tänkt att 
nytt hyresavtal skulle tecknas. Ärendet återremitterades till kommun-
styrelsen och ärendet kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 18 september 2014. Anledningen är den fördjupade 
analysen som påvisar att en om- och tillbyggnad bör ersättas av en 
nybyggnation. 

 
En nybyggnation av lågdelarna på Hammarbygården innebär följande för 
äldrenämnden:  
 
● Antalet lägenheter för uthyrning ökar med ca 6-10 stycken beroende på 
planlösning. Det känns attraktivt då vi har minst antal lägenheter/äldre i 
kommunens östra delar och behovet bedöms öka från och med 2016-17. 

 
● En nybyggnation har bättre förutsättningar att i större omfattning följa det 
av äldrenämnden fastställda ramprogrammet. Eventuella avsteg ifrån 
ramprogrammet ska redovisas till äldrenämnden. 
 

 
 forts 
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§ 73 forts 
Hammarbygården 
 
● Ny årshyra beräknas till 2.3 miljoner kr, d.v.s. en ökning med 0.8 
miljoner kr.      

 
● Möjligheterna för hyresgästerna att bo kvar på Hammarbygården finns 
oavsett om det blir nybyggnation eller renovering/ombyggnation. 
 
● De delar som ska renoveras och som inte ingår i nybyggnationen ska 
renoveras enligt tidigare beslut och finansieras med underhållsmedel från 
AB Karlskronahem, vilket inte ska påverka hyresnivån. 
 
● En utökad dialog med AB Karlskronahem och tekniska nämnden om 
fortsatt renovering av de delar som inte påverkas av nybyggnationen. 
 
● Projektgrupp ska bildas med representanter ifrån äldreförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och AB Karlskronahem. Gruppen tar fram förslag 
som ska ligga till grund för nybyggnation samt ombyggnation/renovering. 
 
Om kommunfullmäktige inte fattar beslut om nybyggnation så är det  
angeläget att beslutet som återremitterades lyfts upp och beslutas istället. 
Annars förlorar vi allt för mycket tid för att påbörja förändringarna i boende 
och arbetsmiljö inom Hammarbygården.  
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
 
1. att hemställa att tekniska nämnden och AB Karlskronahem medverkar i 

fortsatt planering och projektering av nybyggnation 
 
2. att äldreförvaltningen återkommer till äldrenämnden med slutligt förslag 

efter genomförd projektering 
 
3. att information ges fortlöpande till boende, anhöriga och personal 
 
4. att hemställa till budgetberedningen/kommunstyrelsen om utökad 

budgetram motsvarade den hyresökning som inte finns med i tidigare 
planering i äldrenämndens verksamhetsplan 2014. 

 
5. att driftskostnader till följd av utökat antal lägenheter arbetas in i  
 

att godkänna äldrenämndens verksamhetsplan 2015 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 
Äldrenämnden beslutar för egen del 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
_________ 
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Kommunstyrelsen  ÄN.2014.129.042 
Revisionen 
Ledningsgruppen ÄF 
Diariet 
 
 
  
 

§ 74 
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 juni och  
den 31 juli 2014 
    
Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 enligt ständig budget 140613 
uppgår till 739,4 mnkr. Nettokostnadsutfall per juli uppgår till 439,9 mnkr 
och budgetavvikelsen till -13,9 mnkr. 
 
Äldrenämnden redovisar bostadsanpassningsbidragen separat. Tilldelad 
ram uppgår till 9,6 mnkr för 2014, nettokostnadsutfallet per juli uppgår till 
5,4 mnkr och budgetavvikelsen till 0,2 mnkr.  
 
Prognos för helåret 2014 är försämrad till -13,6 mnkr med anledning av 
volymökningar inom ordinärt boende. 

 
Vid äldrenämndens möte den 16 juni 2014 beslutade äldrenämnden att 
uppdra till förvaltningschef att till augusti ta fram förslag på åtgärder för att 
minska det befarade budgetunderskottet som då beräknades till totalt 5,9 
mnkr. Timmarna för månaderna mars till maj visade då på minskat antal 
beviljade timmar i ordinärt boende och budgetunderskottet för volym 
hemtjänsttimmar beräknades till 11 mnkr. 
 
Äldrenämndens ekonomiska utfall per juli 2014: 
Behovet av omsorg i ordinärt boende har sedan 2012 ökat och bedöms 
efter utfallet per juli månad öka med motsvarande 21 miljoner kronor i 
förhållande till budget vid 2014 års slut. 
 
För att möta den utvecklingen har äldrenämnden under samma period 
minskat sitt innehav av lägenheter (omvårdnadsboende) från 816 till 786 
och därutöver tomställt ytterligare 10 lägenheter i avvaktan på 
renovering/nybyggnation på Hammarbygården.  Idag finns det cirka 5-15 
lägenheter som inte är uthyrda och det är den nivå förvaltningen behöver 
för att kunna säkra skäligt erbjudande inom 3 månader, samt att 
renovera/göra lägenheten inflyttningsklar igen. 
 
Under perioden 2012-2014 ser förvaltningen ingen större förändring i vare 
sig antalet brukare eller behov av omsorg. Under perioden 2013-2014 har 
den enskildes omsorgsbehov ökat med 40 minuter/brukare. 
      forts 
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§ 74 forts 
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 juni och  
den 31 juli 2014 
 
Äldrenämnden gör idag ingen annan bedömning än att ovan beskrivna 
utveckling kommer att fortsätta varvid äldrenämndens budget för 
hemtjänsttimmar är underfinansierad med cirka 21 miljoner kronor med 
anledning av volymökning. 
 
Äldrenämndens prognos för 2014 visar efter juli månad på ett 
överskridande på 13,6 miljoner kronor. Att prognosen på överskridandet 
på årsbasis är lite lägre än överskridandet per juli månad beror bland 
annat på att planerat inköp av verksamhetssystem i första 
upphandlingsfasen blev överklagat och att det i andra upphandlingsfasen 
inte inkom några giltiga anbud. Kostnaden för sjukvårdsmaterial är lägre 
än vad tidigare bedömts och etablering- respektive avveckling i samband 
med öppnandet av Handelsträdgården gick bättre än plan. Dessutom har 
betalningsansvaret inte behövt användas i så stor omfattning. Delar av 
dessa medel minskar det prognosticerade överskridandet men det är 
insatser som gör det lättare innevarande år och är ingen långsiktig lösning. 
 
Äldrenämnden har under de senaste två åren minskat antal 
omvårdnadslägenheter/korttidsboende, samt har äldrenämnden tomställda 
lägenheter i avvaktan på renovering/ombyggnation. Förvaltningens 
bedömning är att verksamheten inte klarar sig med färre lägenheter fram 
till 2016 och därefter att behovet av antalet lägenheter ökar. 
 
Hemtjänstens verksamhet får ett allt större uppdrag då fler äldre väljer att 
bo kvar hemma längre.  
 
Förvaltningen har gjort en genomgång av de icke lagstadgade 
verksamheterna, såsom förändrade intervaller för städning, minskad 
omfattning av dagliga aktiviteter och nerdragning av tjänster som hanterar 
förebyggande åtgärder och vars syfte är att ge bättre förutsättningar för 
äldre att klara sin vardag och vara mindre beroende av insatser. De 
besparingar som skulle kunna uppstå kommer inte att få någon effekt 
under innevarande år.  
 
Överläggningar har skett med nämndens ordförande för att bedöma om 
det är realistiskt att lägga fram sparförslag som med största säkerhet inte 
får effekter under innevarande år. Den gemensamma bedömningen är att 
det blir först under 2015 som besparingseffekter kommer att uppstå. 
Frågan om dessa förslag ska genomföras kommer att hanteras i samband 
med budgetarbetet 2015 och plan 2016-2017. 
 

forts 
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§ 74 forts 
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 juni och  
den 31 juli 2014 

 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 

 
1. att godkänna upprättad budgetuppföljning per juni och juli 2014. 

 
På uppdrag av äldrenämndens ordförande föreslår förvaltningen att 
äldrenämnden beslutar 
 
1. att omgående meddela kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 

nämnden befarar att den ökade volymen hemtjänsttimmar kan komma 
att bidra till ett underskott om 2014 enligt gjord budgetuppföljning per 
juli månad, 

 
2. att uppdra till förvaltningen, att utreda, analysera och säkerställa den 

aktuella prognosen gällande volymökning inom hemtjänsten, om den 
är tillfällig eller långsiktig, 

 
3. att denna analys skall redovisas på arbetsutskottets arbetsdagar i 

september, samt 
 
4. att efter gjord analys skall äldrenämnden redovisa resultatet för 

kommunstyrelsen. 
 

Yrkande 
Kent Lewén (FP) och Peter Johansson (S) yrkar bifall på förvaltningens 
förslag. 

 
Jan-Åke Nordin (M) och Kent Lewén (FP) påtalar att de varit i kontakt med 
kommunstyrelsens ordförande och ansvarigt kommunalråd och informerat 
om det ekonomiska läget. 
 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets och 
äldrenämndens ordförandes förslag 
_______ 
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Handläggare  ÄN.2011.366.704 
Diariet 
  
 
  
 
 
 

§ 75 
Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser vecka 17, 2014 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Britt Mårtensson, informerar. 
Under vecka 17 år 2014 besvarade de patientansvariga sjuk- 
sköterskorna (PAS) i särskilt boende en enkät om den kommunala hälso- 
och sjukvården i kommunen. Enkäten är sammanställd av medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) och undersökningen är en del i MAS-
tillsynen.  
 
I år ställdes frågor om patientansvarig sjuksköterska, patientansvariga 
läkare och samverkan mellan dessa, förekomst av olika diagnoser och 
antal diagnoser per individ, läkemedelshantering och läkemedel, 
inkontinens, nutrition, andning och säkerhet. 

 
Yrkande 
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) påtalar att äldrenämnden förmedlar till 
medicinskt ansvarig sjuksköterska synpunkter på förändring och förenkling 
av redovisningen. Nämnden vill i fortsättningen att en lättläst version 
upprättas så att lekmän förstår och kan värdera innehållet. 
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  

 
att ta informationen till dagens protokoll. 

 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
_________ 
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Socialstyrelsen  ÄN.2014.466.736 
Handläggare 
Diariet 
 
  
 
 
  

§ 76 
Förslag till beslut om att införa det behovsinriktade och systematiska         
arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) i Karlskrona kommun. 
 
Biståndshandläggare Ing-Marie Adriansson och Margareta Olsson 
föredrar ärendet. 
Äldres behov i centrum, ÄBIC, är en modell som utvecklats för att skapa 
förutsättningar för strukturerad vård- och omsorgsdokumentation. Den 
informationen som dokumenteras om individen är därför beskriven med ett 
gemensamt språk. Det gemensamma språket utgår från internationell 
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF.  
ÄBIC utgår från regelverket för handläggning och dokumentation inom 
socialtjänsten och omfattar både handläggare och utförare inom 
äldreomsorgen. Äldres behov i centrum bidrar till: 
 
● Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt 
● Gemensamt språk och strukturerad dokumentation 
● Bättre underlag för planering och uppföljning 
 
Socialstyrelsen har fått uppdrag av regeringen att under 2014 fördela  
70 miljoner kronor i prestationsersättning till kommuner som har utbildat 
processledare samt före den 1 oktober 2014 beslutat att införa ÄBIC i 
kommunen.  
 
Två biståndshandläggare har genomgått Socialstyrelsens 
processledarutbildning, totalt fyra dagar. En av biståndshandläggarna 
planeras att arbeta på heltid med att planera och genomföra utbildningar 
för att införa ÄBIC. Samverkan kommer att ske med övriga 
Blekingekommuner och med stöd av Blekinge kompetenscenter. 
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
 
att införa det behovsinriktade och systematiska arbetssättet Äldres behov i 
centrum (ÄBIC) i Karlskrona kommun. 

 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
_________ 
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Socialstyrelsen  ÄN.2011.213.047 
Controller ÄF 
Handläggare 
Diariet 
 
  
 
 

§ 77 
Beslut att ansöka om stimulansmedel för uppföljning av 
  
Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun har sedan den 1 oktober 2013 
infört tre lokala värdighetsgarantier som gäller inom hemtjänst, särskilt 
boende och dagverksamhet. Syftet med garantierna är att tydliggöra för de 
äldre och övriga medborgare om vad man kan begära och vilka 
förväntningar man kan ha på äldreomsorgen i kommunen. Socialstyrelsen 
erbjuder kommuner som arbetar för vidare implementering och uppföljning 
av de införda garantierna att ansöka om prestationsersättning. Ansökan 
skall vara socialstyrelsen tillhanda senast den 20 september 2014. Den 
ekonomiska ersättningen som Karlskrona kommun kan ansöka om är 
699 942 kronor.  
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
  
att godkänna ansökan om prestationsersättning till Socialstyrelsen för 
implementering och uppföljning av lokala värdighetsgarantier.  
 
  

 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
 __________ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen ÄN.2014.503.214 
Handläggare 
Diariet   
          
 
 
 
 

§ 78 
Detaljplan för Garvaren 23 m.fl., Pantarholmen 
 
Förslag till detaljplan för Garvaren 23 m.fl. är översänt till äldrenämnden 
för samråd. 
 
Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 22 augusti 2014. Därför 
kommer äldrenämndens arbetsutskotts beslut att lämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen med reservation att eventuella 
kompletteringar kan tillkomma vid äldrenämndens sammanträde. 
 
Planområdet är beläget på Pantarholmen väster om Landsvägsgatan och 
omfattar 0,6 ha (s.k. Brända tomten med omgivning). Kvarteret mitt emot, 
på östra sidan av gatan, ägs av Stiftelsen Hemmet och omfattar bland 
annat omvårdnadsboendet Pantern. Åt andra hållet tangerar planområdets 
sydvästra hörn servicehuset Fregatten. Utöver dessa särskilda boende-
former för äldre är det många seniorer som är bosatta på Pantarholmen 
trots att många av flerbostadshusen i området enligt den genomförda 
inventeringen inte har så bra tillgänglighet.  
 
Planförslagets syfte är att skapa ett område med nya bostadshus med tre 
till sex våningar. Totalt planeras cirka 70 lägenheter på varierande 
storlekar mellan 35 och 85 kvm, med tonvikt på mindre lägenheter. 
 
Äldreförvaltningens synpunkter: 
Planområdet har under de senaste åren använts som bilverkstad, garage, 
parkering och återvinningsstation. Vissa delar av den befintliga 
byggnationen brann ner för några år sedan. Verksamheter på tomten 
innebar vissa störningar för brukare på Pantern så länge B-huset 
användes för omvårdnadsboenden. Flytten av återvinningsstationen från 
sin nuvarande plats till Västra Kvarngatan innebär att störande ljud 
kommer att minska för boende på C-huset på Pantern.  
 
De nya bostadshusen längs Landsvägsgatan planeras att byggas dels 
med fem och dels med sex våningar, vilket innebär att husen blir något 
högre än fastigheten där Pantern är belägen. Detta bedöms ändå inte 
medföra betydande försämring för brukare i C-huset då deras lägenheter 
har utsikt mot innergården alternativt Tullparken. 
 
      forts 
 
 



  27 augusti 2014 14 

 
§ 78 forts 
Detaljplan för Garvaren 23 m.fl., Pantarholmen 

 
Lägenheterna på Fregatten bedöms inte påverkas av den nya 
byggnationen. 
 
Planområdet är beläget på Pantarholmen där det finns stor koncentration 
av äldre hyresgäster, utöver personer som är bosatta på Pantern, 
Fregatten och Stiftelsen Hemmets 55+ -boende. Många seniorer vill gärna 
fortsätta att bo i den invanda miljön, även när det blir nödvändigt att flytta 
till en mer tillgänglig bostad. Fastighetsägaren för Garvaren 23, HSB 
Sydost, föreslås därför överväga att skapa ett trygghetsboende för äldre i 
en lämplig del av den planerade byggnationen, med det stöd som finns att 
söka hos Boverket och Karlskrona kommun och enligt 
Hjälpmedelsinstitutets utredning ”Äldre är bra hyresgäster”. 
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
 
att lämna sina synpunkter på förslaget till detaljplan för Garvaren 23 m.fl. 
enligt ovan. 
 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
__________ 
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§ 79 
Delegeringsbeslut 
   
1) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-08-13. 
2) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare 
Beslutsdatum:  
140610 
140702 
140715 
140717 
140721 
140722 
140724 
140801 
3) Delegationsbeslut från biståndshandläggare 
beslutsdatum: 

140401-140430 
140501-140531 
140601-140630 
140701-140731 
 
    
Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
______________ 
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§ 80 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014: 
1) § 113 Årsredovisning för år 2013 Karlskrona kommun 
     ÄN.2014.334.041 
 
2) § 114 Resultat reglering bokslut 2013 och överföring investeringsmedel 
     ÄN.2014.334.041 
 
3) § 116 Hyresavtal Hammarbygården 
     ÄN.2014.529.282 
 
4) § 117 Antagande av fördjupad översiktsplan för Skärgården 
     ÄN.2012.739.214 
 
5) § 118 Antagande av Va-plan för Karlskrona kommun 
     ÄN.2014.541.424 
 
6) § 123 Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014 för  

Karlskrona kommuns samlade verksamheter 
     ÄN.2014.382.041 
 
7) § 124 Delårsrapport per den 30 april 2014 för Karlskrona kommuns 

samlade verksamheter 
     ÄN.2014.382.041 
 
8) § 138 Svar på motion om att införa äldreombudsman i  

Karlskrona kommun 
     ÄN.2014.15.739 
 
Underrättelser: 
9) Förvaltningsrätten i Växjö 2014-07-04 Mål nr. 1516-14 
     Beslut enligt socialtjänstlagen 
     ÄN.2014.355.108 
 
      forts 
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§ 80 forts 
Meddelanden 
 
10) Inspektionen för vård och omsorg 2014-07-08 Dnr. 8.5-18871/2014 
      Möjlighet att lämna synpunkter 
      ÄN.2014.552.730 
 
  

 Äldrenämnden beslutar  
 
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 - 10. 

        _________ 
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Handläggare   ÄN.2014.695.026 
Diariet 
 
 
 
 
 
 

§ 81 
Övrigt 

 
        Nattpatrullerna 

 Verksamhetschef för hemtjänst och dagliga aktiviteter, Carina Thörnquist,     
 informerar om nattpatrullernas situation, vilket berör arbetsbelastning,     
 möjligheter att rapportera, ta måltidsuppehåll och möjlighet till    
 toalettbesök under natten. Arbetsbelastningen samt möjligheter att   
 rapportera kommer att ses över. Normalnatt finns utrymme att ta rast,   
 tillgång till lokaler för att äta och möjlighet att göra toalettbesök. 
 
 Verksamhetschefen kommer att ha en dialog med nattpatrullerna och  
 information om fortsatt utvecklingsarbete kommer att lämnas till   
 äldrenämndens  arbetsutskott.  
 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 _________ 

 



 

  24 september  2014 

1 

 

1 

 
 
Ärendeförteckning till äldrenämndens sammanträde den 24 september 2014 
 
 
§ 82  Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för äldrenämnden  
         per augusti 2014 
 
§ 83  Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut    
         enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§  
 
§ 84  Information om projekt nattro 
 
§ 85  Information om förändrat arbetssätt bemanning 
 
§ 86  Information om slutrapportering omvårdnadslyftet 
 
§ 87  Information om Peppar peppardagen 
 
§ 88  Delegeringsbeslut 
 
§ 89  Frågor 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

  24 september  2014 

2 

 

2 

Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden 
 onsdagen den 24 september 2014 kl. 14.00 – 16.40 
  
 
Beslutande Ordförande  Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
    
Tjänstgörande  ersättare  Kerstin Johansson (S)  
  Agneta Möller (FP) 
  Michael Wickström (S)  
  Göran Redeén (KD)  
 
Närvarande ersättare Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (-) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
       
Tjänstemän  Förvaltningschef Martin Olsson 
  Utvecklingschef Eva Herbertson fr.o.m. kl. 14.50 
  Ansvarig controller Maria Stivén t.o.m. kl. 16.35 

Myndighetschef Ann-Charlotte Nedfors 
Bitr. verksamhetschef Maria Appelskog 
Områdeschef Carina Bengs t.o.m. kl. 15.50 
Verksamhetschef resurs och kompetens Susanne Nordin 
Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm fr.o.m. kl. 14.35 – 16.35 

  Verksamhetschef särskilt boende Ewa Carlsson Sjögren 
  Verksamhetschef hemtjänst Carina Thörnquist  

Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen 
Stefan Mogren 
HR-specialist Anna Neij t.o.m. kl. 14.40 

  Kommunikatör Linda Nordin  
  Nämndsekreterare Birgitta Dahl 
 
Sekreterare                                Birgitta Dahl 
 
Utses att justera Kent Lewén (FP) 
 
 
 
 



 

  24 september  2014 

3 

 

3 

 
Underskrifter   
   
 
Sekreterare  _____________________    
  Birgitta Dahl §§ 82 - 89 
Ordförande     
  _____________________           
  Jan-Åke Nordin §§ 82 - 89 
 
Justerare  _____________________ 
  Kent Lewén §§ 82 - 89 

 
 

 
Tillkännagivande av protokolljustering har den                                      2014 anslagits på 
kommunens anslagstavla,  intygar i tjänsten 

 
 

……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  24 september  2014 

4 

 

4 

Kommunstyrelsen ÄN.2014.384.041 
Kommunrevisionen 
Ledningsgruppen ÄF 
Diariet 
 
 
 
 
 
 § 82 

Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för  
äldrenämnden per augusti 2014 
 
Ansvarig controller Maria Stivén och myndighetschef Ann-Charlotte 
Nedfors föredrar ärendet.  
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 uppgår till 739,1 mnkr enligt 
ständig budget den 31 oktober 2014. Nettokostnadsutfall per augusti 
uppgår till 498,5 mnkr och budgetavvikelsen till -13,9 mnkr. 
 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat, vilken har en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. 
Nettokostnadsutfallet för bostadsanpassningsbidraget per augusti uppgår 
till 5,8 mnkr och budgetavvikelsen till 0,6 mnkr. 
 
Prognos för helåret 2014 uppgår till – 9,9 mnkr, vilket är en förbättring med 
3,7 mnkr jämfört med juli. Anledningen till detta är dels högre intäkter och 
dels lägre kostnader för trygghetslarm, sjukvårdsartiklar och introduktion. 
Volymökningar inom ordinärt boende står för det största underskottet, 
jämfört med budget, med en prognos på – 21 mnkr. Reserver om totalt  
7,5 mnkr väger tillsammans med andra kostnadsminskningar upp mer än 
hälften av underskottet. 
 
Övrig rapportering som ingår i delårsrapporten är personalredovisning, 
personalnyckeltal, verksamhetsstatistik, styrkort samt utfall, internkontroll 
och måluppfyllnad enligt kommunstyrelsens mål. 
 
Därutöver föredrar ansvarig controller Maria Stivén och myndighetschef 
Ann-Charlotte Nedfors den analys förvaltningen gjort avseende 
volymökningen inom hemtjänsten.  

 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
 
1. att godkänna upprättad delårsrapport per augusti 2014, samt 
 
2. att överlämna delårsrapport per augusti till revisionen. 

 
 
    forts 



 

  24 september  2014 
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 § 82 forts 
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för  
äldrenämnden per augusti 2014 

 
Yrkande 
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) yrkar att med anledning av den utredning 
och analys av volymökningen inom hemtjänsten, som presenterats för 
äldrenämndens arbetsutskott och idag för äldrenämnden, konstateras att 
volymökningen är av långsiktig karaktär. Exklusive volymökningen, går 
nämndens budget med plus. Med anledning därav förslås äldrenämnden 
besluta: 
 
1. att informera budgetberedningen om volymökningen, 
 
2. att informera kommunstyrelsen angående den gjorda analysen, samt 
 
3. att uppmana förvaltningen, att om möjligt minska kostnaden för den 

befintliga verksamheten, dock ej biståndsbedömda insatser och 
besparingar som inte får effekter under innevarande år.  

 
Eva-Lotta Altvall (S) yrkar bifall på ordförande Jan-Åke Nordins (M) 
tilläggsyrkanden. 

 
 

Äldrenämnden beslutar  
 
1. att godkänna upprättad delårsrapport per augusti 2014, 
 
2. att överlämna delårsrapport per augusti till revisionen, 

 
3. att informera budgetberedningen om volymökningen, 
 
4. att informera kommunstyrelsen angående den gjorda analysen, samt 
 
5. att uppmana förvaltningen, att om möjligt minska kostnaden för den 

befintliga verksamheten, dock ej biståndsbedömda insatser och 
besparingar som inte får effekter under innevarande år.  

 _______ 
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Kommunstyrelsen ÄN.2014.703.730 
Kommunrevisionen 
Ledningsgruppen ÄF 
Diariet  
 
 
  
 
 
 § 83 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§  
 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, med början den 1 juli 2006,  
var tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställts inom 
tre månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och till socialstyrelsen (individbaserade rapporter).  
Äldrenämnden rapporterar, per den 30 juni 2014, att det fanns beslut som 
inte verkställts inom tre månader. 
 
Skälen till att beslut inte verkställts: 

 6 st. Tackat nej till anvisning, brukare önskar invänta 
                   boendeplacering enligt önskemål.                  

 2 st. Blivit verkställt, dock inte inom 3 månader.                  
   

Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
 
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, socialstyrelsen samt till 
kommunens revisorer.   
 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 ______ 
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Diariet   ÄN.2014.386.739. 
 
 
  
 
 
 
 
  
 § 84 

Information om projekt nattro 
 
Biträdande verksamhetschef, Maria Appelskog, informerar att projekt 
nattro skulle ha startat den 1 september 2014, men att starten dröjer  
p.g.a. tekniska problem.  
 
Sju brukare och deras anhöriga har frivilligt valt att delta i projektet. 
All teknik måste vara på plats innan projektet startas, därefter  
tre månaders testperiod. 
 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
__________ 
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Diariet  ÄN.2013.911.022 
 
 
  
 
 
  
 
 
 § 85 
 Information om förändrat arbetssätt bemanning 
 

Områdeschef Carina Bengs informerar om följande: 
 

 Nytt sätt att bemanningsplanera 
 Organisation 
 Vad bemanningsplaneringen ska leda till 
 Ledord 
 Vad den nya bemanningsplaneringen innebär 
 Arbetsmodellen 
 Hur det ska gå till 
 Vilka förutsättningar som krävs för att kunna starta upp varje etapp  
 Tidsplan 
 Etapper och preliminära tider 
 Stöd i genomförandet 
 Områdeschefens uppgifter 
 Förväntade effekter 
 Hur få mer information? 

 
 

Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 

 ________ 
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Diariet   ÄN.2013.914.047 
          
 
 
 
 
 
 
 
 § 86 

Information om slutrapportering omvårdnadslyftet 
 
Verksamhetschef för resurs och kompetens, Susanne Nordin, informerar 
om följande: 
 

 Statens satsningar inom grundläggande omvårdnadskompetens 
åren 2011- 2014 

 Start och förberedelse hösten 2011 
 Effekten: Samtliga fast anställda har haft möjligheten att gå en      

omvårdnadsutbildning 
 Resultat den 30 juni 2014 
 Utfallet:   Ca 120 personer har fullföljt en fullständig  

               omvårdnadsutbildning. Satsningen bedöms som lyckad då      
               andelen med omvårdnadsutbildning inom äldrenämndens  
               verksamhet har höjts 

 Återstår: Slutavräkning från socialstyrelsen på 2014 års bidrag.  
               Äldreförvaltningen har ansökt om att ta del av premie  
               utifrån respektive kommuns utfall. 

 
 

 Äldrenämnden beslutar 
 

att ta informationen till dagens protokoll. 
______ 
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Diariet    ÄN.214.650.709 
 
 
  
  
 
 
 
 
 § 87 
   Information om Peppar peppardagen 
 
 Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm informerar om följande: 

 
Arbetsgruppen har efter fjolårets utvärdering utgått från tre teman:  
Hälsa, att välja äldreomsorg samt skattereduktion för ROT- och RUT-
tjänster. 
 
Äldrenämnden lämnar synpunkter inför nästa års planering. 
 

   
 Äldrenämnden beslutar 
 

att ta informationen till dagens protokoll 
______ 
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 § 88 
         Delegeringsbeslut 
 

1) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll den 18 september 2014 
 

2) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare 
Beslutsdatum: 
140820 
140909 
140915 
 

3) Beslut avseende ansökan om godkännande som utförare av 
biståndsbedömda hemtjänstinsatser 
ÄN.2014.511.730 

 
 

 Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
__________ 
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 § 89 
 Frågor 
 

Arvode för augusti 2014 
Äldrenämnden efterfrågar utbetalning av arvode för augusti månad.  
Nämndsekreterare Birgitta Dahl svarar att arvodesutbetalningen  
försenats p.g.a. den pågående omorganisationen och kommer att 
utbetalas i oktober. 
________ 
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Ärendeförteckning till äldrenämndens sammanträde den 22 oktober 2014 
 
 
§ 90   Presentation av ny utförare FemtioFemPlus AB  
 
§ 91   Budget- och verksamhetsuppföljning per 30 september 2014 och prognos 2014 
 
§ 92   Sammanträdesplan 2015 
 
§ 93   Information om avvikelse, fel och brist, klagomål, Lex Sarah 
 
§ 94   Riktlinjer för mat, måltider och måltidsmiljö 
 
§ 95   Redovisning av uppföljning nattfasta, särskilt boende 
 
§ 96   Information om personalnyckeltal 
 
§ 97   Information om förändrat arbetssätt 
 
§ 98   Uppföljning av Peppar peppardagen 
 
§ 99   Delegeringsbeslut 
 
§ 100 Meddelanden 
 
§ 101 Övrigt 
______ 
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden 
 onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 14.00 – 17.18 
  
Beslutande Ordförande  Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) kl. 14.00-17.03 §§ 90 - del av 98 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
      
Tjänstgörande  ersättare  Agneta Möller (FP) kl. 14.00-16.50 §§ 90 – del av 97 
  Göran Redeén (KD) 
  Karl-Gustaf Johansson (M) kl. 14.00-17.15  
  §§ 90 – del av 101  
  Siv Brorsson (S) 
  Jonas Nilsson (S) kl. 17.05-17.18 §§ 99 – 101 
  Sven-Åke Falkstrand (C) kl. 17.03-17.18  §§ 98– 101 
   
Närvarande ersättare Jonas Nilsson (S) kl.14.00-17.05 §§ 90 – 98 
  Kerstin Johansson (S) kl. 14.00-16.13 §§ 90 – del av 94 
  Michael Wickström (S) kl. 14.00-16.55 §§ 90 – del av 97 
  Gunnar Sandwall (-) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) kl. 14.00-17.03 §§ 90 – 97 
       
Tjänstemän  Förvaltningschef Martin Olsson 
  Chef FemtioFemPlus AB i Blekinge  
  Mattias Lindberg och Ellinor Prising Lindberg 

Myndighetschef Ann-Charlotte Nedfors 
  Verksamhetschef särskilt boende Ewa Carlsson Sjögren 
  Verksamhetschef hemtjänst Carina Thörnquist 

Verksamhetschef resurs och kompetens Susanne Nordin 
kl. 14.10 – 17.18 
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen 
Stefan Mogren kl. 14.00-16.55 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson 
Socialt ansvarig samordnare Annika Tronje 
HR-specialist Anna Neij kl. 14.00-16.48 

  Ansvarig controller Maria Stivén kl. 14.00-16.55 
  Kommunikatör Linda Nordin kl. 14.00-16.30 
  TF chef myndighetskontoret Ann-Catrin Carlsson 
  Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm kl. 15.40-16.50  
  Nutritionsansvarig dietist, Jeanette Falck kl. 15.30-16.48 
  Projektledare Carina Bengs kl. 14.00-16.55 
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Sekreterare                                Birgitta Dahl 
 
 
Utses att justera Peter Johansson (S) 
 
 
 
Underskrifter     
 
Sekreterare  _____________________    
  Birgitta Dahl §§ 90 - 101 
Ordförande     
  _____________________           
  Jan-Åke Nordin §§ 90 - 101 
 
Justerare  _____________________ 
  Peter Johansson §§ 90 - 101 

 
 
 

 
Tillkännagivande av protokolljustering har den                                      2014 anslagits på 
kommunens anslagstavla,  intygar i tjänsten 

 
 

……………………………………… 
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Diariet   ÄN.2014.511.730 
 
 
 
 
 
  
 
 
 § 90 

Presentation av ny utförare FemtioFemPlus AB 
 
Chef för Femtiofemplus AB i Blekinge, Mattias Lindberg och Ellinor Prising 
Lindberg, informerar om företaget FemtioFemPlus som startade i 
Helsingborg år 2009. Företaget etablerades i Blekinge i maj 2014. 
 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  22 oktober  2014 

5 

 

5 

Kommunstyrelsen ÄN.2014.129.042 
Kommunrevisionen 
Ledningsgruppen ÄF 
Diariet  
 
 
  
 
 
 § 91 

Budget- och verksamhetsuppföljning för äldrenämnden per 30 
september 2014 
 
Ansvarig controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 uppgår till 739,1 mnkr enligt 
ständig budget den 31 augusti 2014. Nettokostnadsutfall per september 
uppgår till 560,3 mnkr och budgetavvikelsen till -15,1 mnkr. 
 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat med en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Nettokostnadsutfallet 
för bostadsanpassnings-bidraget per augusti uppgår till 6,7 mnkr och 
budgetavvikelsen till 0,5 mnkr. 
 
Prognos för helåret 2014 uppgår till – 9,9 mnkr, vilket är oförändrat jämfört 
med augusti. Volymökningar inom ordinärt boende står för det största 
underskottet, jämfört med budget, med en prognos på – 21 mnkr. 
Reserver om totalt 7,5 mnkr väger tillsammans med andra 
kostnadsminskningar upp mer än hälften av underskottet. 
 
Övrig rapportering som ingår i delårsrapporten är personalredovisning och 
styrkort samt utfall. 

 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 
äldrenämnden per 30 september 2014. 

 
Yrkande 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
______ 
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Kommunstyrelsen ÄN.2013.842.006 
Ledningsgruppen ÄF 
Diariet 
   
  
 
 
 
 
 § 92 

Sammanträdesplan 2015 
 

Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan år 2015 
för äldrenämndens arbetsutskott, äldrenämnden, kommunala 
pensionsrådet (KPR), KPR:s arbetsutskott, samt tider för beredning. 

 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
 
1. att sammanträdet den 14 januari 2015 inleds med ett sammanträde av 

äldrenämnden kl. 13.00, för att utse nämndens nya arbetsutskott som 
därefter tar vid med sitt första sammanträde, samt 
 

2. att anta äldrenämndens sammanträdesplan för år 2015 med ändring 
enligt punkt 1 ovan. 

 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
__________ 
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Diariet  ÄN.2014.703.730 
 
 
 
  
 
 
  
 
 § 93 
 Information om avvikelse fel och brist, klagomål, Lex Sarah 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Britt Mårtensson, informerar om 
fallrapporter den 1 januari - den 30 juni 2014 

 fördelning av fallkonsekvenser (1272 st. fall) 
 Fall andel kvinnor och män (fler män faller, men kvinnorna får oftare 

allvarlig skada) 
 

Socialt ansvarig samordnare, Annika Tronje, informerar om antal 
avvikelser medelvärde 12 månader: 

 Ej utförd insats (oftast personalbrist som är orsak) 
 Brist i informationsöverföring (skapa rutin/checklista för att undvika 

denna brist) 
 Felaktigt utförd insats (fattas personal – gör det på kortare tid) 
 Fysiskt eller psykiskt våld eller hot om våld (brukare mot andra 

brukare) 
 Brister i rehabilitering (få anmälningar) 
 Brister i trygghetslarm (oftast beroende på ”glömt sätta på larm”) 
 Annan avvikelse (det som inte ryms inom kategorierna ovan) 

 
Lex Sarah den 1 maj – 31 augusti 2014 

 Två händelser rapporterade på särskilt boende. En bedömdes som 
risk för missförhållande, den andra som ett missförhållande.  
Uppdrag från förvaltningschef genomförs nu för att liknande 
händelser inte ska inträffa igen.  

  
Synpunkter klagomål – mätperioder januari-april, samt maj-augusti 2014 

 55 synpunkter har inkommit under januari-augusti. Alla synpunkter 
är åtgärdade och besvarade.  

 
Brukardialog särskilt boende januari-augusti 2014 (bra resultat) 
Brukardialog hemtjänst kommunal regi januari-augusti 2014 (bra resultat) 
 

        Äldrenämnden beslutar 
 

att ta informationen till dagens protokoll. 
______ 
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Serviceförvaltningen  ÄN.2013.304.001 
Handläggare          
Diariet 
 
 
 
 
 
  
 § 94 

Riktlinjer för mat, måltider och måltidsmiljö 
 
Nutritionsansvarig dietist, Jeanette Falck, föredrar ärendet. 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2014 § 129 om att respektive 
nämnd/förvaltning ska ta fram tillämpningsanvisningar för den egna 
verksamheten med utgångspunkt i de kommungemensamma riktlinjerna. 
Tillämpningsanvisningarna ska gälla senast från den 1 januari 2015.  
I enlighet med detta har äldreförvaltningen tagit fram Riktlinjer för mat, 
måltider och måltidsmiljö inom den egna förvaltningen.  
 
Den 23 september 2014 beslutade Socialstyrelsen i författningen SOSFS 
2014:XX (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande 
och behandling av undernäring) att det ska finnas rutiner gällande 
förebyggande och behandling av undernäring i alla verksamheter som 
omfattas av Hälso- och Sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen fr.o.m. den 
1 januari 2015. Riktlinjerna för mat, måltider och måltidsmiljö är även 
framtagna för att uppfylla denna föreskrift.   
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 
1. att anta Riktlinjer för mat, måltider och måltidsmiljö enligt bilaga 
 
2. att riktlinjerna ersätter Kvalitetshandbok, kost och nutrition (2009)  

 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
_______ 
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Diariet    ÄN.2014.797.739 
 
 
  
  
 
 
 
 
 § 95 
   Redovisning av uppföljning nattfasta, särskilt boende 
 

Nutritionsansvarig dietist, Jeanette Falck, informerar om nattfasta, samt 
mätningar gjorda hösten 2013 och våren 2014. 
 

 Vad nattfastan spelar för roll – max 11 timmar 
 Varför vi ska sträva efter en nattfasta under 11 timmar: 

- Förlust av muskelmassa 
- Försämrat immunförsvar 
- Sår/försämrad läkning av sår 
- Fall 
- Ökad sjuklighet 
- Ökad dödlighet 
- Infektioner 

 Nattfasta – antal avdelningar 
 Andel brukare med nattfasta kortare än 11 timmar 
 Återkoppling 

- Statistik till områdescheferna 
 Varför arbetar vi med nattfastan 
 Förslag på åtgärder 
 Möjlighet att bjuda in dietist på APT 

 
- Statistik till sjuksköterskorna 

 
Yrkande 
Peter Johansson (S) yrkar att äldreförvaltningen får i uppdrag att till 
nämndens sammanträde i december, redovisa vilka åtgärder som gjorts 
för att minska nattfasta längre än 11 timmar. 
 
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) finner att nämnden tar informationen till 
dagens protokoll, samt beslutar i enlighet med Peter Johanssons (S) 
tilläggsyrkande. 
 

     forts 
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 § 95 forts 
   Redovisning av uppföljning nattfasta, särskilt boende 

 
         
         Äldrenämnden beslutar 
 

1. att ta informationen till dagens protokoll, samt 
 

2. att äldreförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i 
december, redovisa vilka åtgärder som gjorts för att minska nattfasta 
längre än 11 timmar. 
______ 
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Diariet  ÄN.2014.384.041 
 
 
 
 
  
 
 
 
 § 96 
         Information om personalnyckeltal 
 

HR-specialist Anna Neij går igenom personalnyckeltalen för perioden den 
1 december 2013 – den 31 juli 2014. 
 

 Förvaltningen har minskat så väl antalet tillsvidareanställda som 
visstidsanställda. Alla naturliga avgångar har inte återbesatts.  

 Övertidsuttaget i förvaltningen har ökat med 0,8 timmar per anställd 
 Under första halvan av 2014 har flera boenden stängt och ett nytt 

boende öppnat upp.  
 Sjuktalen har ökat med 1,8 dagar per anställd. (Det är den längre 

sjukfrånvaron, dag 14 och mer som har ökat. Det är den äldre 
gruppen medarbetare som är sjuka många dagar).  

 Frisknärvaron, mindre än 5 dagars frånvaro, har ökat och är  
66.4 %. 

 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 

 ________ 
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Diariet  ÄN.2013.911.022 
 
      
 
 
  
 
 
 
 § 97 
 Information om förändrat arbetssätt  
 

Projektledare Carina Bengs informerar om förhandlingar genomförda  
den 16 oktober 2014 mellan arbetsgivare och arbetstagarparten 
Kommunal. Arbetsgivaren inväntar nu en förhandling enligt MBL § 14. 

 
Enligt styrgruppens beslut den 21 oktober 2014 framflyttas startdatum av 
första etappen. Förberedande arbete och processer i bemannings-
planeringen fortlöper enligt planerat. 
 
Projektledare ska tillsammans med styrgrupp se över hur tidsplanen för 
implementeringen kan komma att påverkas av beslutet, gällande nytt 
startdatum i etapp ett.  

 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 

 ________ 
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Diariet  ÄN.2014.650.709 
 
 
 
 
  
 
 
 
 § 98 
         Uppföljning av Peppar peppardagen 
 

Ordförande Jan-Åke Nordin (M) redogör för medborgarnas synpunkter på 
Peppar peppardagen. 

 
 

Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 

 ________ 
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 § 99 
         Delegeringsbeslut 
 

1) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll den 8 oktober 2014 
  

2) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare: 
Beslutsdatum:  
140922 + 140923 

     141002 
     141005 
     141013 

 
3) Äldrenämndens arbetsutskotts beslut den 18 september 2014  

§ 76 Individärende – ansökan om ledsagning 
§ 77 Individärende – ansökan om ledsagning 
 

4) Delegationsrapport  ÄF SoL, beslutsdatum:  
140801 - 140831 

                               140901 - 140930 
 

5) Beslut avseende ansökan om godkännande som utförare av 
biståndsbedömda hemtjänstinsatser 
ÄN.2014.678.730 
ÄN.2014.700.730 
 

 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  22 oktober  2014 

15 

 

15 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 § 100  
 Meddelanden 
  

1) Kommunövergripande samverkansgruppens protokoll 2014-05-28 
 

Kommunfullmäktiges beslut den 18 september 2014 
2)  § 159 Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och energi- och 

klimatprogram  
ÄN.2014.798.042 
 

3)  § 160 Återremiss hyresavtal Hammarbygården  
ÄN.2014.529.282 

 
4)  § 169 Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona 

kommun 
ÄN.2014.15.739 
 
 

 Äldrenämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 - 4. 
         _________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  22 oktober  2014 

16 

 

16 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 § 101 
 Övrigt 
 

Avtackning 
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) överlämnar för äldrenämndens räkning  
en blomma till myndighetschef Ann-Charlotte Nedfors, som nu går i 
pension, och tackar för hennes insatser under åren.  
---- 
Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser” har publicerats 
Verksamhetschef för hemtjänst, Carina Thörnquist och medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, Ann-Britt Mårtensson, ger en kortfattad 
redovisning av Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker äldre om 
äldreomsorgen” som publicerats idag. En djupare analys kommer att 
presenteras för nämnden vid ett senare tillfälle. 
________ 

  
 
  
 
 
 
 
 



 18 november 2014     1 
 

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll 
 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 
 

Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde  
den 18 november 2014 

  
 
    § 102   Budget- och verksamhetsuppföljning per 31 oktober  2014 

       
    § 103   Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona               

       
    § 104   Förslag till svar internremiss – Handlingsplan mot korruption 
 
    § 105   Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda  

        beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§ 
   
    § 106   Information om Projekt Nattro 
 
    § 107   Information om förändrat arbetssätt  
                     
    § 108   Anmälan om delegeringsbeslut    
    
    § 109   Meddelanden 
       
    § 110  Övrigt       
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden 
 tisdagen den 18 november 2014 kl. 14.00 – 15.05 
  
Beslutande Ordförande  Jan-Åke Nordin (M) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (FP)  
 2:e vice ordf      Peter Johansson (S) 
 
Ledamöter  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD)  
    
Tjänstgörande  ersättare  Agneta Möller (FP)  
 
Närvarande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Gunnar Sandwall (-) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)  
     
Tjänstemän  Förvaltningschef Martin Olsson 
  Ansvarig controller Maria Stivén 
  Tf myndighetschef Ann-Catrin Carlsson 

Projektledare Ewa Carlsson Sjögren kl. 14.00-14.15 
  Verksamhetschef hemtjänst Carina Thörnquist 
  Verksamhetschef särskilt boende Maria Appelskog  

Verksamhetschef resurs och kompetens Susanne Nordin 
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen 
Stefan Mogren 

 
Sekreterare                                Elisabeth Arebark 
 
Utses att justera Eva-Lotta Altvall (S) 
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Underskrifter     
 
Sekreterare  _____________________    
  Elisabeth Arebark §§ 102 - 110 
Ordförande     
  _____________________           
  Jan-Åke Nordin §§ 102 - 110 
 
Justerare  _____________________ 
  Eva-Lotta Altvall §§ 102 - 110 

 
 

 
 
Tillkännagivande av protokolljustering har den                                      2014 anslagits på 
kommunens anslagstavla,  intygar i tjänsten 

 
 

……………………………………… 
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Kommunstyrelsen       ÄN.2014.129.042 
Kommunrevisionen 
Ledningsgruppen ÄF 
Diariet   
  
 
 
 
 
 § 102 

Budget- och verksamhetsuppföljning för äldrenämnden  
per 31 oktober 2014 
 
Ansvarig controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 uppgår till 739,1 mnkr enligt ständig 
budget den 31 augusti 2014. Nettokostnadsutfall per oktober uppgår till 
623,7 mnkr och budgetavvikelsen till -16,4 mnkr. 
 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat med en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Nettokostnadsutfallet 
för bostadsanpassningsbidraget per oktober uppgår till 8,2 mnkr och 
budgetavvikelsen till -0,2 mnkr. 
 
Prognos för helåret 2014 uppgår till – 9,0 mnkr för äldrenämnden exklusive 
bostadsanpassning. Volymökningar inom ordinärt boende står för det 
största underskottet, jämfört med budget, med en prognos på – 23 mnkr. 
Reserver om totalt 7,5 mnkr väger tillsammans med andra 
kostnadsminskningar upp mer än hälften av underskottet. 
 
Kostnader för bostadsanpassning har ökat under hösten och en negativ 
avvikelse om 0,5 mnkr beräknas nu för helåret. 
 
Övrig rapportering som ingår i delårsrapporten är personalredovisning och 
styrkort samt utfall. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 
äldrenämnden per 31 oktober 2014. 

 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
__________ 
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Kommunstyrelsen        ÄN.2012.151.709 
Handläggare 
Diariet 
 
 
 
  
 
 
 § 103 

Framtidsprogram för det goda åldrandet Karlskrona  
 
Förvaltningschef Martin Olsson föredrar ärendet. 
För att peka ut riktningen för framtidens äldreomsorg inom Karlskrona 
kommun har äldrenämnden tillsammans med pensionärsorganisationer, 
andra idéburna organisationer samt tjänstemän inom förvaltningen, arbetat 
fram framtidsprogrammet för det goda åldrandet i Karlskrona. Kommunens 
övriga förvaltningar har medverkat i framtagandet av programmet genom 
en seminariedag.  
 
Framtidsprogrammet ska visa vägen för hur Karlskrona kommun skapar de 
bästa möjliga förutsättningarna för äldre personer att leva ett bra liv även 
vid stigande ålder. 
 
Programmet är ingen detaljerad karta, utan ett program som visar på nya 
förväntningar som kan komma att ställas och vilka möjligheter som finns på 
vägen dit. 
 
Äldrenämnden har för egen del reviderat framtidsprogrammet från den 28 
augusti 2008. Det tidigare framtidsprogrammet var mer inriktat på den 
verksamhet som äldrenämnden ansvarar för. Äldrenämndens 
framtidsprogram kommer att beslutas i äldrenämnden efter att 
Kommunfullmäktige antagit ”Framtidsprogram för det goda åldrandet i 
Karlskrona”. 

 
Äldrenämndens arbetsutskott förslår äldrenämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona.   
 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
__________ 
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Kommunstyrelsen        ÄN.2014.744.106 
Diariet 
  
 
 
  
 
 
 
 § 104 

Förslag till svar internremiss - Handlingsplan mot korruption  
 
Sammanfattning av internremissens innehåll:  
Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 § 29 i samband med 
fastställande av internbudget och verksamhetsplan för kommunlednings-
förvaltningen, att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan 
för att motverka korruption. 
 
En översyn har gjorts av styrdokument med koppling till området. 
Förslag på nya styrdokument lämnas enligt följande: 
 

 Policy mot mutor och andra oegentligheter 
 Riktlinjer mot mutor  
 Riktlinjer bisyssla 
 Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor. 

 
Policy och riktlinjer avseende upphandling respektive sponsring har relativt 
nyligen fastställts. Arbetsgruppen har bedömt att dessa utgör en bra 
vägledning på respektive område och att i nuläget inte revidera dem. 
 
Remissen innehåller även handlingsplan för: 
 

 Utbildning och förankring  
 Rutin då korruptionsbrott misstänks eller upptäcks  
 Förslag till nämnder och styrelser om att förstärka den       

interna kontrollen, med sikte på att minska oegentligheter  
 
Svar skall skickas till kommunledningsförvaltningen senast  
den 14 november. Äldreförvaltnings svar på internremiss - Handlingsplan 
mot korruption:  
 
Äldreförvaltningen ser vikten av att ha en upprättad handlingsplan mot 
korruption. Förvaltningens bedömning är att framtagna styrdokument, 
policy, riktlinjer och handlingsplan på ett bra sätt förtydligar vad som gäller  
 
    forts 
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 § 104 forts 
Förslag till svar internremiss - Handlingsplan mot korruption  
 
och att det behövs vägledande dokument, då förvaltningen ibland hamnar i 
svåravvägda bedömningar i vardagen. Förvaltningen har sedan tidigare  
haft riktlinjer/regler för sekretess, gåvor, testamenten och hantering av 
privata medel. Dessa riktlinjer/regler finns väl beskrivna i förslag till nya 
dokument. 
 
Förvaltningens medarbetare har vid olika tillfällen blivit erbjudna t.ex. 
trisslotter av samverkanspartners, lotter som kan leda till större vinster, då 
frågan uppstått hur detta i så fall skulle komma att hanteras. Förvaltningen 
föreslår därför att ett förtydligande görs om regelverket kring mottagandet 
av t.ex. trisslotter. 
   
Utbildningsinsatser  
Förvaltningen vill särskilt framhålla information, utbildning och förankring 
om dessa nya riktlinjer. Förvaltningen anser också att ett samlat 
informationsmaterial ska tas fram kommunövergripande, gällande all 
anställd personal inom Karlskrona kommun.  
 
Rutin då korruptionsbrott misstänks eller upptäcks  
Att rutinerna för den särskilda mottagningsfunktionen tydliggörs, så att 
ansvarig chef/nämnd underrättas för att snabbt kunna bedöma, agera och 
åtgärda.  

 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta  
 
att godkänna upprättat svar till förslag handlingsplan och styrdokument 
mot korruption.  
 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
_______ 
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Kommunstyrelsen         ÄN.2014.703.730 
Kommunrevisionen 
Ledningsgruppen ÄF 
Diariet 
  
 
 
  
 
 § 105 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§  
 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, med början den 1 juli 2006, var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställs inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Socialstyrelsen (individbaserade rapporter).  
 
Äldrenämnden rapporterar, per den 30 september 2014, att det fanns 
beslut som inte verkställts inom tre månader. 
 
Skälen till att beslut inte verkställts: 

 3 st. Tackat nej till anvisning, brukare önskar invänta boende- 
                   placering enligt önskemål.                 
     

 6 st. Blivit verkställt, dock inte inom 3 månader.               
 

 1 st. Tackat nej till anvisning, återtagit ansökan.  
   
                           Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, socialstyrelsen samt 
kommunens revisorer.  
 
Yrkande 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
                 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 _______ 
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Diariet        ÄN.2014.386.739 
  
 
 
 
 
 
 
 
 § 106 
 Information om Projekt Nattro 
 

 Verksamhetschef Maria Appelskog föredrar en delrapport av     
      testperioden för Projekt Nattro. 
 

 Syftet med projektet nattro är att ge brukarna som har insatsen 
tillsyn, en ostörd nattsömn, det vill säga höja livskvalitén för dem. 
 

 Hur projektet har gått tillväga: Telefonsamtal med brukare samt 
deras anhöriga, utskick av information och inbjudan till 
informationsträff till de tillfrågade, beställning av läsplattor – test och 
programmering av läsplattor, installation av kameror, underskrift av 
samtyckesblankett samt intervju.  

 
 Hur det har gått fram tills nu:  

- Start av testperiod den 6 oktober 
- Problem med HP-plattorna initialt 
- Vissa kameror hade grumlig bild initialt 
- Områdeschefen och representant för larmteamet fångar  
  kontinuerligt upp de problem som uppstår. 

 
 Nya funktioner som kommer att släppas på: 

- E-postnotifiering då kameran går off-line respektive online 
- Trafikljusfunktion i utförarvyn – grön lampa för kamera online,      
  respektive röd för kamera off-line 

 
 

Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
__________ 
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Diariet  ÄN.2013.911.022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 107 
 Information om förändrat arbetssätt 
 

Ordförande Jan-Åke Nordin (M) beslutar att ärendet utgår. 
 ________ 
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  § 108 
         Delegeringsbeslut 

 
1) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll den 5 november 2014 

  
2) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare: 

Beslutsdatum:  
     141104 
 
3) Äldrenämndens arbetsutskotts beslut den 8 oktober 2014  

             § 83 Individärende – ansökan om utökad avlösning i hemmet 
 

 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
__________ 
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 § 109  
 Meddelanden 
  

1) Kommunövergripande samverkansgruppens protokoll  
    den 28 augusti 2014 

 
2) § 248 Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2014  
    Controllers och HR-specialister från serviceförvaltningen till  
    kommunledningsförvaltningen 
    ÄN.2014.812.021 
 
3) Cirkulär 14:41 Sveriges Kommuner och Landsting den 27 oktober 2014,  
    Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – ändringar i       
    diskrimineringslagen den 1 januari 2015 
    ÄN.2014.894.100 
 

 
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 - 3. 
         _________ 
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Diariet         ÄN.2014.649.005 
 
  
 
 
 
 
  
 
 § 110 
 Övrigt 
 

Ny medarbetare 
Förvaltningschef Martin Olsson presenterar kvalitetsutvecklare Carina 
Larsson, ny medarbetare på äldreförvaltningen som ska jobba med 
utveckling, administration, mångfald och uppföljning.  
---- 
Avtackning 
För äldrenämndens räkning tackar ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
projektledare Ewa Carlsson Sjögren för hennes insatser inom området.  
---- 
Larm hos brukare 
2:e vice ordförande Peter Johansson (S) ställer fråga om den långa 
svarstiden på larm hos brukare. Ledamot Günter Dessin (V) påtalar att han 
också haft problem med trygghetslarmet. Verksamhetschef för hemtjänst 
Carina Thörnquist svarar. Ordförande Jan-Åke Nordin (M) påtalar att 
information till de som har trygghetslarm borde skickas ut, samt yrkar att 
en avrapportering lämnas av larmteamet vid nästa sammanträde. 
 
Äldrenämnden beslutar  
att information ska ges av larmteamet vid nästa sammanträde. 
---- 
Inlämning av läsplatta för avgående förtroendevalda  
Kanslichef Elisabeth Arebark informerar om återlämning av läsplattor 
gällande de politiker som avgår inför den nya mandatperioden. 

 ---- 
Hyresavtalet Stiftelsen Hemmet 
Förvaltningschef Martin Olsson informerar att hyresavtalet Stiftelsen 
Hemmet blir 0,5 mkr lägre för år 2015. 
---- 
Verksamheten 
Förvaltningschef Martin Olsson informerar att det finns tio lediga 
lägenheter. 
_______  
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde  
den 17 december 2014 

  
 
    § 111   Budget- och verksamhetsuppföljning per 30 november 2014 

       
    § 112   2015 års hyror och avgifter               

       
    § 113   Slutrapport projekt trygg hemgång 
 

§ 114   Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter genomförd tillsyn på         
            Handelsträdgården          

   
    § 115   Planering av fortsatta insatser på Lorentsberg 
 
    § 116   Svar på remiss avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna     
                råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden 
 
    § 117   Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1 
 
    § 118   Revidering av äldrenämndens sammanträdesplan 2015  
 
    § 119   Information om Socialstyrelsens genomförda brukarundersökning ”Vad tycker     
                äldre om äldreomsorgen”, särskilt boende Hemtjänst  
 
    § 120   Information om svarstider m.m. kopplat till larmcentral för mottagande av  
                trygghetslarm 
 
    § 121   Information om förändrat arbetssätt 
 
    § 122   Information om genomförd nattfastemätning vecka 43      
                
    § 123   Anmälan om delegeringsbeslut    
    
    § 124   Meddelanden 
       
    § 125  Övrigt       
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden 
 tisdagen den 17 december 2014 kl. 14.05 - 17.50 
  
Beslutande Ordförande  Jan-Åke Nordin (M) 
 1:e vice ordf Kent Lewén (FP)  
 2:e vice ordf      Peter Johansson (S) 
 
 Ledamöter Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD)  
    
Tjänstgörande  ersättare  Agneta Möller (FP)  
 
Närvarande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (-) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)  
     
Tjänstemän  Förvaltningschef Martin Olsson 
  Utvecklingschef Eva Herbertson 
  Ansvarig controller Maria Stivén 
  Biträdande verksamhetschef Anna Bergström 
  Projektledare Yvonne Pettersson 
  Verksamhetschef hemtjänst Carina Thörnquist 
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson 
  Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm 
  Verksamhetschef särskilt boende Maria Appelskog 
  Larmoperatör Rickard Löfqvist  
  Projektledare Carina Bengs 
  Nutritionsansvarig dietist Jeanette Falck 

Verksamhetschef resurs och kompetens Susanne Nordin 
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen 
Stefan Mogren 
Vik. chef myndighetskontoret Ann-Catrin Carlsson 
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Sekreterare                                Birgitta Dahl 
 
Utses att justera Alf Öien (S) 
 
 
 
Underskrifter     
 
Sekreterare  _____________________    
  Birgitta Dahl §§ 111 - 125 
Ordförande     
  _____________________           
  Jan-Åke Nordin §§ 111 - 125 
 
Justerare  _____________________ 
  Alf Öien §§ 111 - 125 

 
 

 
 
Tillkännagivande av protokolljustering § 114 har den 18 december 2014 anslagits på 
kommunens anslagstavla,  intygar i tjänsten 

 
 

……………………………………… 
 
 
Tillkännagivande av protokolljustering §§ 111-113, samt §§ 115-125 har  
den      december 2014 anslagits på kommunens anslagstavla,  intygar i tjänsten 

 
 

……………………………………… 
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Kommunstyrelsen       ÄN.2014.384.042 
Kommunrevisionen 
Ledningsgruppen ÄF 
Diariet   
  
 
 
 
 
 § 111 

Budget- och verksamhetsuppföljning för äldrenämnden per 30 
november 2014 
 
Ansvarig controller Maria Stivén och verksamhetschef hemtjänst Carina 
Thörnquist föredrar ärendet. 
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 uppgår till 739,1 mnkr enligt  
ständig budget den 31 augusti 2014. Nettokostnadsutfall per november 
uppgår till 686,7 mnkr och budgetavvikelsen till -17,5 mnkr. 
 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat med en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Nettokostnadsutfallet 
för bostadsanpassningsbidraget per november uppgår till 9,1 mnkr och 
budgetavvikelsen till -0,3 mnkr. 
 
Prognos för helåret 2014 uppgår till – 10,2 mnkr för äldrenämnden exkl. 
bostadsanpassning. Volymökningar inom ordinärt boende står för det 
största underskottet, jämfört med budget, med en prognos på – 23 mnkr. 
Reserver om totalt 7,5 mnkr väger tillsammans med andra kostnads-
minskningar upp mer än hälften av underskottet. Årets prestations-
ersättning för sammanhållning vård och omsorg för sjuka äldre blir  
2,8 mnkr mer än den ramökning om 4 mnkr som kommunfullmäktige 
beviljade äldrenämnden i januari. Ersättningen kommer att redovisas 
centralt under finansiering men skulle annars ha minskat äldrenämndens 
underskott till 7,4 mnkr. 
 
Kostnader för bostadsanpassning har ökat under hösten och en negativ 
avvikelse om 0,5 mnkr beräknas nu för helåret. 

  
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 
äldrenämnden per 30 november 2014. 

 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
__________ 
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Kommunrevisionen      ÄN.2014.1000.706 
Ledningsgruppen ÄF 
Diariet 
 
 
 
  
 
  
 § 112 

2015 års hyror och avgifter 
 
Ansvarig controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
Hyresavgiften för bostad i omvårdnadsboende räknas upp likt tidigare år 
med den genomsnittliga hyreshöjningen i AB Karlskronahems 
bostadsbestånd. Från och med den1 februari 2015 höjs därför 
hyresavgiften med 1,25 procent om hushållsel ingår i hyran och med  
1,15 procent om el inte ingår. 
 
Förändringen av avgifterna regleras indexmässigt baserat på fastställt 
prisbasbelopp. Hänsyn tas också till gränsbelopp enligt socialstyrelsens 
meddelandeblad. Belopp för tillägg till minimibeloppet är preliminära tills 
besked kommer från socialstyrelsen. De nya avgifterna gäller från och med 
den 1 februari 2015.  
 
Undantaget uppräkning är avgift för trygghetslarm som höjdes  
den1 april 2014 till 200 kr. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna uppräkning av avgifter enligt upprättat förslag. 
 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
__________ 
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Ledningsgruppen ÄF        ÄN.2013.745.739 
Handläggaren 
Diariet 
  
 
 
  
 
 
 § 113 

Slutrapport projekt trygg hemgång 
 

Projektledare Yvonne Pettersson och undersköterska Ingrid Eriksson 
föredrar ärendet. 
Inom ramen för äldres bästa har förvaltningen haft i uppdrag att ta fram en 
form för Trygg hemgång för äldrenämndens verksamhet.  
 
Projektet Trygg hemgång påbörjades under försommaren 2013 när en 
projektledare för Trygg hemgång utsågs. Projektledaren har drivit projektet 
tillsammans med av förvaltningschefen utsedd styrgrupp. 
 
Målen med Trygg hemgång är dels att fler brukare skall gå hem från 
sjukhuset med hemtjänstinsatser, i stället för att vistas på korttidsplats 
innan hemgång till ordinärt boende, dels att satsa resurser vid hemgång 
och att ha ett rehabiliterande arbetssätt för att behovet av hemtjänst 
långsiktigt ska minska. 
 
Vid uppföljning i september 2014 hade 1/3 av brukarna som haft insatser 
från Trygg hemgång endast serviceinsatser, trygghetslarm eller ingen 
insats alls. Genomsnitt hemtjänsttimmar var 44,7 timmar/månad vid avslut  
i Trygg hemgång och 42 timmar/månad vid uppföljning efter två månader. 
Under projektperioden ser teamet att kvaliteten höjs genom att de olika 
professionerna i teamet ser brukaren ur ett helhetsperspektiv.  
Hemtjänsttimmar har minskat genom rehabiliterande insatser för flera 
brukare, men också ökat för de brukare där behov av stöd i vardagen 
uppmärksammats genom det arbetssätt som Trygg hemgång har. 

 
Projektledaren har upprättat en slutrapport för projektet. I slutrapporten 
finns följande redovisat: 

 Bakgrund 
 Syfte och mål 
 Resultat 
 Tidplan och kostnader 
 Utvärdering 
 Rutinbeskrivningar 
 Reflektioner och framgångsfaktorer 

    forts 
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 § 113 forts 
Slutrapport projekt trygg hemgång 
 
Styrgruppen bedömer tillsammans med projektledaren att den modell för 
Trygg hemgång som prövats och följts upp är hållbar men inte statisk.  
Den kommer fortsätta att utvecklas efter förändrade behov från brukare 
och verksamheterna.  

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att godkänna överlämnad slutrapport Trygg hemgång. 

 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Blad 

Inspektionen för vård och omsorg       ÄN.2014.552.730 
Ledningsgruppen ÄF  
Diariet          
 
  
  
 
 
 
 § 114 

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter genomförd 
tillsyn på Handelsträdgården 
 
Inspektionen för vård och omsorg genomförde den 1 juli 2014 en oanmäld 
inspektion på omvårdnadsboendet Handelsträdgården. Avsikten med 
inspektionen var att granska bemanningen och omsorgens innehåll 
kvällstid. Äldrenämnden har haft möjlighet att faktagranska underlaget och 
inga synpunkter har lämnats. 
 
Utifrån Inspektionen för vård och omsorgs beslut skall äldrenämnden 
inkomna med följande uppgifter: 
 
1. En redogörelse för hur äldrenämnden säkerställer att den enskilde på 

Handelsträdgården får leva ett värdigt och självständigt liv och känna 
välbefinnande kvällstid enligt 5 kap.4 § socialtjänstlagen. 

2. Den riskanalys som gjordes inför sommaren avseende personalens 
kompetens på Handelsträdgården, samt den egenkontroll som 
genomförts för att utvärdera resultat. 

 
Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen för vård 
och omsorg senast den 15 december. 
 
Verksamheten på Handelsträdgården öppnade i februari 2014. Inom 
boendet finns 28 bostäder för personer med demenssjukdom och 20 
bostäder omvårdnadsboende 
 
De flesta brukare som flyttade in till de 48 lägenheterna, flyttade från andra 
boenden som var i behov av att renoveras eller avvecklas som 
omvårdnadsboende. Verksamheten och innehållet har utvecklats allt 
eftersom brukarna och personalen tillsammans fått möjlighet att fokusera 
på innehållet för den enskilde individen. I personalens introduktions-
program inför uppstarten av verksamheten var det stort fokus på den 
personcentrerade omsorgen, det vardagliga samtalet och den  
enskildes rätt att vara delaktig i planerandet av insatser.  Att personalen 
 
    forts 
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 § 114 forts 
Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter genomförd 
tillsyn på Handelsträdgården 
 
arbetar på ett sätt som stödjer äldre att leva ett självständigt liv och känna 
välbefinnande, följs också upp genom särskild beställd uppföljning som 
genomförs av Blekinge kompetenscentrum.  

 
Vid senaste uppföljningsmötet där personal, arbetsledning och politiker 
medverkade, kunde konstateras att det personcentrerade arbetssättet var 
väl förankrat hos personalen. Att se individen och planera insatser som 
stärker både i enskilt och i grupp.  
 
Under utvärdering togs flera exempel upp på aktiviteter under dagen som 
stödjer ett värdigt liv och välbefinnande. Att aktiviteterna även genomförs 
under kvällstid utifrån den enskildes behov är en del som personalen 
arbetar med. Några exempel: 
 
 Brukare träffar någon från en annan våning och har en trevlig 

pratstund, 
 Brukare har ledsagning till ishockeymatch 
 Brukare tycker det är skönt att sitta och prata vid gemensamt kvällsfika 
 Någon brukare vill ha en pratstund i lägenheten. 
 
Allt utgår från genomförandeplanen som görs i samråd med den enskilde. 
Inom Handelsträdgården finns en träffpunkt som bjuder in till olika 
aktiviteter/samkväm.  Träffpunkten kommer att ha fortsatt fokus på att 
utveckla aktiviteter utifrån brukarnas intresse och behov. Från den  
1 november har en utökning av nattbemanning gjorts utifrån en risk- och 
konsekvensanalys som gjorts av personal tillsammans med områdeschef. 
 
Inom förvaltningen planeras en mer fördjupad utbildning för all personal 
under våren 2015 om hur genomförandeplanen skall stödja individens alla 
behov och aktiviteter. Utifrån genomförd uppföljning av verksamheten 
kommer en handlingsplan att tas fram inom de utvecklingsområden som 
utvärderingen visat på. Äldreförvaltningen har inlett ett utvecklingsarbete 
med biståndsbedömning och individuella biståndsbeslut för varje brukare 
som bor på särskilt boende. Utvecklingsarbetet har inletts på omvårdnads-
boendet Handelsträdgården och kommer under våren 2015 att utvecklas 
vidare. 
 
Inför varje sommar sker rekrytering av omvårdnadspersonal genom 
ansökningsförfarande. Samtliga som lämnade ansökan till Handels-
trädgården intervjuades av områdeschef. Äldrenämndens verksamheter 
eftersträvar alltid att den personal som skall arbeta inom förvaltningen skall 
ha en godkänd omvårdnadsutbildning. Detta kan inte uppfyllas i sin helhet 
    forts 
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 § 114 forts 
Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter genomförd 
tillsyn på Handelsträdgården 
 
under sommaren, utan personal med annan lämplig kompetens och 
erfarenhet måste erbjudas sommarvikariat. Sommaren 2014 fanns det 
behov av 22 semestervikarier inom omvårdnadsboendet varav 14 hade 
godkänd omvårdnadsutbildning. Eftersom Handelsträdgården var 
nyöppnat boende var det ingen som arbetat på boendet tidigare. Samtliga 
semestervikarier kallas till en förvaltningsövergripande introduktion, samt 
en arbetsplatsintroduktion. Alla nya medarbetare går också bredvid van 
personal minst två dagar. 
 
Den riskanalys som genomförs är att det alltid skall finnas ordinarie 
personal utifrån 50/50-principen, hälften ordinarie personal och hälften 
vikarier. Semesterperioden delas upp så att brukaren skall uppleva en så 
bra kontinuitet som möjligt och att medicinska delegeringar m.m. 
säkerställs. 
 
Om oförutsedda händelser inträffar finns alltid möjlighet att ta stöd från 
annan enhet eller att kontakta områdeschef i beredskap för vägledning, 
prioritering och omdisponering. 

 
Efter sommarsemestrarna görs en utvärdering tillsammans med ordinarie 
personal för att ur olika perspektiv belysa vad som har fungerat bra och 
vad som kunde gjorts bättre/ annorlunda. För varje semestervikarie som 
arbetat görs enskild utvärdering tillsammans med områdeschef. 

 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att godkänna upprättat svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)     
efter genomförd tillsyn på Handelsträdgården. 

 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, samt 
förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
 _______ 
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Handläggaren         ÄN.2013.838.050 
Diariet 
 
 
  
 
 
 
  
 § 115 

Förslag till förändringar avtal Lorentsberg 
 

Ärendet föredrogs på Äldrenämndens arbetsutskott den 8 oktober 2014. 
Äldreförvaltningen föreslog äldrenämnden besluta 
 
1. att inte förlänga avtalet Villa Lorentsberg som upphör den 31 oktober 

2014, samt 
 
2. att ge förvaltningen i uppdrag att planera för att använda avsatta medel 

för hyra, till att omorganisera/stärka verksamheten så att många fler 
äldre får glädje och nytta av aktiviteter. 

 
Äldrenämndens arbetsutskott återremitterade ärendet för vidare utredning, 
samt gav förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna om fler 
pensionärs- eller idéburna organisationer är intresserade av att bedriva 
verksamhet eller samverka för gemensamma aktiviteter på Lorentsberg 
under sommarhalvåret. 
 
Äldreförvaltningen förlänger nu avtalet t.o.m. den 31 oktober 2015. 
Verksamhetsområdet Dagliga aktiviteter kommer i början av 2015 att 
tillfråga/samordna pensionärs- och idéburna organisationer för att lyssna 
av deras intresse om att nyttja Lorentsberg under sommarhalvåret.  
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 
1. att uppdra till äldreförvaltningen att föreslagen planering läggs in i 

budget- och verksamhetsplan för 2015, samt 
 
2. att återapportering sker till äldrenämnden innan nya beslut om uppdrag 

och hyresavtal tecknas. 
 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
________ 
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Socialstyrelsen  ÄN.2014.957.736 
Ledningsgruppen ÄF 
Diariet 
 
 
 
 
 
 
 § 116 

Svar på remiss avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i 
särskilda boenden 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Britt Mårtensson, föredrar ärendet. 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag (S2012/222/FST, 
S2012/3710/FST) att ta fram vägledning till kommuner i frågor om 
organisering av särskilda boenden, till exempel för bemanning. 
 
Karlskrona kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på dels 
förslag om föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer 
och bemanning i särskilda boenden, dels den konsekvensutredning som 
har gjorts av författningsförslaget. 
 
Författningsförslaget omfattar samtliga särskilda boenden där äldre 
personer bor inklusive personer med demenssjukdom. Socialstyrelsens 
föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer 
med demenssjukdom kommer att upphävas i samband med att den 
föreslagna författningen träder i kraft. 
 
Författningen planeras träda i kraft den 31 mars 2015. 
 
Synpunkter på förslaget ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 29 
december 2014. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
  
att avge yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden,  
i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
 
Yrkande 
Peter Johansson (S) yrkar att under rubriken ”Sammanfattning”, i första 
stycket, ordet ”hemtjänstinsatser” ersätts av ”insatser avseende service 
och omvårdnad”.  
    forts 
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 § 116 forts 
Svar på remiss avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i 
särskilda boenden 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) ställer proposition på Peter Johanssons 
(S) ändringsyrkande och finner att äldrenämnden beslutar enligt förslaget. 
  
 
Äldrenämnden beslutar 
  
1. att avge yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda 
boenden, i enlighet med äldreförvaltningens förslag, samt 
 
2. att under rubriken ”Sammanfattning”, i första stycket, ordet 
”hemtjänstinsatser” ersätts av ”insatser avseende service och omvårdnad”. 

 ________ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen       ÄN.2010.369.214 
Handläggaren 
Diariet 
 
 
 
 
 
 
 § 117 
 Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1 

 
Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm föredrar ärendet. 
Förslag till detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1, har översänts till 
äldrenämnden för granskning. Synpunkter på detaljplanen ska lämnas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 19 december 2014. 
 
Planområdet Pottholmen etapp 1 omfattar området mellan järnvägen och 
Borgmästarfjärden. I söder avgränsas området av Järnvägstorget och i 
norr av Brohålan. Områdets areal är ca 13 ha. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadsdel med blandade 
funktioner såsom handel, service, kontor och bostäder. Av Strandgårdens 
byggnader bevaras Byggnad 34 där den nuvarande parkeringen planeras 
för andra ändamål. Den framtida parkeringen omfattar åtta platser på 
torget söder om byggnaden, för övrigt sker parkering längs gator eller i ett 
parkeringshus som planeras i kvarteret där brandstationen finns idag. 
Kvarteret i områdets sydvästra hörn inkluderar en konferensanläggning 
som kommer att kräva ett visst parkeringsbehov. 
 
Parallellt med detaljplanarbete har kommunledningsförvaltningen tagit fram 
ett hållbarhetsprogram för Pottholmen. Programmet är ett styrande 
dokument som formulerar hållbarhetsmål och knyts till exploaterings-
avtalen vid kommande markköp. Det innehåller åtgärder som är viktiga för 
seniorer. Exempelvis ska området ha god fysisk tillgänglighet som 
möjliggör att även personer med nedsatta funktioner ska kunna bosätta sig 
där. Äldre-, samt kultur- och fritidsförvaltningarna får tillsammans med 
föreningslivet ansvar för att skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv i 
området. 
 
Äldreförvaltningens synpunkter 
Pottholmen med sitt centrala läge och hållbarhetsprogram utgör ett 
intressant område för seniorer som önskar flytta till ny bostad med hög 
servicenivå och god tillgänglighet. Det är önskvärt att området exploateras 
utan onödiga väntetider och till för seniorer godtagbara boendekostnader. 
 
    forts 
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 § 117 forts 
 Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1 

 
Vid samrådsfasen uttryckte äldrenämnden sitt intresse av etablering av ett 
omvårdnadsboende inom Pottholmens första etapp. Planförslagets 
beteckning BC, bostäder och centrumändamål, tillåter inte en sådan 
etablering och behöver ändras för att omfatta även ”vård”. Vidare 
diskussion om lokaliseringen ska föras utifrån äldrenämndens plan för 
utveckling av omvårdnadsboenden på kort och lång sikt. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit fram en plan för utveckling av 
Strandgården. Ombyggnation av Byggnad 34 är förutsättningen för att de 
övriga byggnaderna kan rivas och exploatering av området kan starta. De 
planerade åtta parkeringsplatserna för besökare på Strandgården förefaller 
vara för få, vilket kommer att öka trycket på parkeringsplatser i närområdet. 
Lokalisering av en konferensanläggning kommer även den kräva 
parkeringsplatser, och den totala bilden av parkeringssituationen visar att 
byggandet av ett parkeringshus bör genomföras skyndsamt.   
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att lämna sina synpunkter på detaljplaneförslaget för Pottholmen 1 m.fl., 
etapp 1 enligt upprättat förslag. 
 
Yrkande 
Alf Öien (S) yrkar att gång- och cykelvägen vid Borgmästarkajen, norr om 
gamla Långöbron skall breddas, samt att gång- och cykelbanan 
höjdsepareras. 

 
Proposition och beslut 
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) ställer proposition på Alf Öiens (S) 
tilläggsyrkande och finner att äldrenämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
1. att lämna sina synpunkter på detaljplaneförslaget för Pottholmen 1 m.fl., 
etapp 1 enligt upprättat förslag,  
 
2. att gång- och cykelvägen vid Borgmästarkajen, norr om gamla 
Långöbron skall breddas, samt  
 
3. att gång- och cykelbanan höjdsepareras. 

 _______ 
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Kommunstyrelsen      ÄN.2013.842.006 
Ledningsgruppen ÄF 

Äldrenämnden 
Diariet 
 
  
 
 
  
 § 118 

Revidering av äldrenämndens sammanträdesplan 2015 
 

Äldrenämnden beslutade den 22 oktober 2014 § 92 sammanträdesplan år 
2015 för äldrenämndens arbetsutskott, äldrenämnden, kommunala 
pensionsrådet (KPR), KPR:s arbetsutskott, samt tider för beredning. 
 
Med anledning av att kommunfullmäktige nu bestämt sin 
sammanträdesplan behöver äldrenämnden flytta två av sina 
sammanträden, då dessa ligger på samma dag som kommunfullmäktiges. 
Detta gäller tisdag den 16 juni samt onsdag den 18 november. 
 
 
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 
 
1. att ändra äldrenämndens sammanträde den 16 juni till måndag den 15 

juni, samt  
 
2. att ändra äldrenämndens sammanträde den 18 november till  
     måndag den 23 november 2015. 

 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  
       __________ 
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 § 119 
       Information om Socialstyrelsens genomförda brukarundersökning      
                         ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”, särskilt boende Hemtjänst  
 

Verksamhetschef för särskilt boende Maria Appelskog och 
verksamhetschef för hemtjänst Carina Thörnquist informerar. 
 
Särskilt boende 
De fem frågor där andelen positiva svar i kommunen är störst: 
- Få bra bemötande från personalen 94% 
- Känner förtroende för personalen 87% 
- Känner sig trygg på sitt äldreboende 87% 
- Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov 87% 
- Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål 84% 
 
De fem frågor där andelen positiva svar i kommunen är lägst: 
- Kan påverka vid vilka tider man får hjälp 58% 
- Möjligheterna att komma utomhus är bra 56% 
- Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 52% 
- Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 43% 
- Besväras inte av ensamhet 29% 
 
 
Hemtjänst 
De fem frågor där andelen positiva svar är störst: 
- Få bra bemötande av personalen 98% 
- Känner förtroende för personalen 92% 
- Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 92% 
- Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 89% 
- Personalen kommer på avtalad tid 89% 
 
De fem frågor där andelen positiva svar är lägst: 
- Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov 67% 
- Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 67% 
- Kan påverka vid vilka tider man får hjälp 67% 
- Har lätt att få träffa läkare vid behov 58% 
- Besväras inte av ensamhet 45% 
                                                                                                              forts                                                                                                              forts  forts       
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 § 119 forts 
       Information om Socialstyrelsens genomförda brukarundersökning      
                         ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”, särskilt boende Hemtjänst  
 

Handlingsplanen kommer att tas fram inom verksamhetsplanen,  
med fokus på förbättringsområden. 

 
 

Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
__________ 
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 § 120 

      Information om svarstider m.m. kopplat till larmcentral för  
      mottagande av trygghetslarm 

 
Larmoperatör Rickard Löfqvist informerar om problem med svarstider 
kopplat till larmcentral för mottagande av trygghetslarm, vad det berott på 
och vilka åtgärder förvaltningen och larmcentralen tagit. 
 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
_________ 
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 § 121 

      Information om förändrat arbetssätt 
 

Projektledare Carina Bengs informerar om utvärdering kommunikation, 
bemanningsplanering. 
 
Det fokus som varit på strategisk kommunikation i projektet har varit till stor 
nytta för verksamhets- och områdeschefer i utvecklingsarbetet. Ett flertal 
chefer har tyckt att kommunikationsplaneringen varit bra men ännu inte 
börjat informationsarbetet fullt ut till arbetslagen, vilket kan bero på att 
dessa områden inte ligger i planering för uppstart av förändrat arbetssätt i 
närtid. 

 
Enhetligt informationsmaterial har visat sig ge goda effekter då 
förvaltningen kommunicerar ut samma budskap i organisationen. 

 
 

Äldrenämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
__________ 
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 § 122 

      Information om genomförd nattfastemätning vecka 43 
 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 
_________ 
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  § 123 
         Delegeringsbeslut 

 
1) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll den 3 december 2014 

  
2) Kommunala pensionsrådets protokoll den 20 maj 2014 

 
3) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare: 

Beslutsdatum:  
     141118 
     141126 

 
 

 Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
__________ 
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 § 124  
 Meddelanden 
  

Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2014  
1) § 188 Balansförteckning på obesvarade motioner och  
    medborgarförslag per den 1 september 2014 
    ÄN.2014.390.004 

 
2) § 189 Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet  
    per den 31 augusti 2014 
    ÄN.2014.382.041 
 
3) § 190 Finansrapport augusti 2014    
    ÄN.2014.927.045 
 
Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2014 
4) § 275 Rekrytering av förvaltningschefer i ny organisation    
    ÄN.2014.933.022 
 
Kommunfullmäktiges beslut den 20 november 2014 
5) § 199 Karlskrona kommuns organisation 2015    
    ÄN.2014.990.023 
 
6) § 200 Kommunala val    
    ÄN.2014.983.102 
 
7) § 204 Regler för ersättare    
    ÄN.2014.984.102  
 
8) § 215 Sammanträdesplan 2015 Kommunfullmäktige,  
    kommunstyrelsen och de allmänna utskotten 
    ÄN.2014.842.006 

 
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 – 8 
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         ÄN.2014.649.005 
    
 
 
 
  
 
 
 § 125 
 Övrigt 
 

Ny medarbetare 
Förvaltningschef Martin Olsson presenterar nya medarbetare: Tina 
Astervall, blivande chef för myndighetskontoret, och Anna Bergström 
biträdande verksamhetschef. Ordförande Jan-Åke Nordin (M) hälsar Tina 
Astervall välkommen och Anna Bergström välkommen åter. 
---- 
Pengar från Socialstyrelsen 

                         Verksamhetschef för resurs och kompetens, Susanne Nordin, informerar   
                         om besked hon fick under pågående sammanträde: Socialstyrelsen har   
                         beslutat att tilldela Karlskrona kommun premie i omvårdnadslyftet för    
                         arbetet med kompetensinsatser.   

---- 
Inlämning av läsplattor 
Nämndsekreterare Birgitta Dahl informerar att de politiker som lämnar sina 
politiska uppdrag i och med den nya mandatperioden, ska lämna tillbaka 
sina läsplattor med tillbehör efter dagens sammanträde. 
---- 
Fregatten 
Peter Johansson (S) ställer fråga om Fregatten med anledning av 
händelserna där i våras. Verksamhetschef särskilt boende Maria 
Appelskog svarar. 
---- 
Lex Sarah 
Förvaltningschef Martin Olsson informerar om två lex Sarah-anmälningar 
och vilka åtgärder förvaltningen har tagit.  
---- 
Avtackning och hälsningar 
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) tackar och överlämnar blommor och 
diplom till äldrenämndens avgående ledamöter. Siv Brorsson (S) och 
Kerstin Johansson (S), som varit med sedan 1992, får var sin present som 
tack. Jan-Åke tackar också alla tjänstemän och kvarvarande ledamöter. 
 
                  forts 
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 § 125 forts 
 Övrigt 

 
Peter Johansson (S) håller tal och gör ett medskick till den nya nämnden: 
Den stora framtida utmaningen blir att skapa ett förtroende mellan 
ledningen och samtliga medarbetare, så långt det är möjligt, då kan man 
förflytta berg. Peter tackar förvaltningen och sina med- och motståndare  
för en hygglig samtalston. 
 
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) överlämnar en bukett blommor och tackar 
nämndsekreterare Birgitta Dahl, som från årsskiftet istället ska arbeta för 
arbetsmarknads- och drift- och servicenämnden. 
 
Förvaltningschef Martin Olsson tackar nämnden för ett fantastiskt fint 
samarbete och önskar god jul och ett gott nytt år. Utvecklingschef Eva 
Herbertson ger från förvaltningen alla ledamöter var sin present som tack.  
_______  
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 14 januari 2015. 
 
 
§ 1 Val av arbetsutskott i äldrenämnden. 
 
§ 2 Val av ordförande och vice ordförande i äldrenämnden. 
 
§ 3 Val av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet. 
 
§ 4 Val av ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet. 
 
§ 5 Sammanträdesplan för 2015. 
 
§ 6 Övriga frågor/Information. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

14 januari 2015 2 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
 
Plats och tid Sammanträdeslokalen Wittus, Kungsmarken 

onsdagen den 14 januari klockan 13.05 – 13.30 
 
 
Beslutande  Ordförande Eva-Marie Malmgren (S)  

1:e v ordf Kent Lewén (FP)  
2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Eva Lotta Altvall (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Marcus Gadd (S) 
 Sigrid Johansson (M), kl 13.05-13.25 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V) 
 
Ersättare Björn Liljekrantz (M) 
 Camilla Hansson (M), kl 13.25-13.30 
 Gustav Sundberg (SD) 
 Ingrid Andersson (SD) 
 Britt-Marie Strömqvist (KD) 

 
Övriga Närvarande ersättare Ingalill Niklasson (S) 
  Ulf Härstedt (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Malin Follin (S) 
  Camilla Hansson (M), kl 13.05-13.25 
  Agnetha Möller (FP) 
  Jan-Olof Andersson (MP) 
   

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertsson 
 
 

Övriga   -----  
 
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
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Utses att justera Alf Öien  
 
Justerade paragrafer §§ 1 - 6 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Eva-Marie Malmgren 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Alf Öien 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 28  januari 2015 
Intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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Valda ÄN 2015.3.102 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 1 
 Val av arbetsutskott i äldrenämnden. 
  

Gustav Sundberg (SD) begär proportionella val. 
 
Ordföranden konstaterar att val till arbetsutskottets ordinarie ledamöter 
ska genomföras med proportionella val. 
 
Nämndens 1:e vice ordförande Kent Lewén (FP) föredrar om hur 
proportionella val ska genomföras. 
 
Möte ajournerades på Kent Lewéns (FP) begäran.  
 
När mötet återupptogs återtog Gustav Sundberg (SD) begäran om 
proportionella val. 
 
Efter överläggningar med partiföreträdare föreslog ordförande följande till 
ordinarie ledamöter till arbetsutskottet. 
 
Eva-Marie Malmgren (S), Kent Lewén (FP), Sven-Åke Falkstrand (C) och 
Eva-Lotta Altvall (S), Jan-Åke Nordin (M), Elin Håkansson (KD) och Åsa 
Larsson (SD). 
 
Efter överläggningar med partiföreträdare föreslog ordförande följande till 
ersättare till arbetsutskottet. 
 
1:e ersättare Alf Öien (S) och 2:e ersättare Christer Göstasson (S) för 
Eva-Marie Malmgren (S), Agnetha Möller (FP) till ersättare för Kent 
Lewén (FP), Julia Johansson (C) till ersättare för Sven-Åke Falkstrand 
(C) samt 1:e ersättare Alf Öien (S) och 2:e ersättare Christer Göstasson 
(S) för Eva-Lotta Altvall (S), Sigrid Johansson (M) till ersättare för Jan-
Åke Nordin (M),Britt-Marie Strömkvist (KD) till ersättare för Elin 
Håkansson (KD) samt Bo Hugmark (SD) som ersättare för Åsa Larsson 
(SD). 
 
 

     forts.
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 ÄN 2015.3.102 

 
 
 
 
 
 
 
§ 1 (forts). 

 Val av arbetsutskott i äldrenämnden. 
 
 Äldrenämnden beslutar således 
 
 1. att  utse ledamöter och ersättare enligt nedan förslag, samt 
 
 2. att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
 Ordinarie ledamöter  Ersättare 
 Eva-Marie Malmgren (S) Alf Öien, Christer Göstasson (S) 
 Kent Lewén (FP)  Agnetha Möller (FP) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) Julia Johansson (C) 
 Eva-Lotta Altvall (S)  Alf Öien, Christer Göstasson (S) 
 Jan-Åke Nordin (M)  Sigrid Johansson (M) 
 Elin Håkansson (KD)  Britt-Marie Strömkvist (KD) 
 Åsa Larsson (SD)  Bo Hugmark (SD) 
 
 ________ 
 
 
 Paragrafen anses för omedelbart justerad. 
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Valda ÄN 2015.4.102 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
Val av ordförande och vice ordförande i äldrenämnden 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
1. att  utse ordförande och vice ordförande i äldrenämnden enligt 
nedan, samt 
 
2. att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Ordförande Vice ordförande 
Eva-Marie Malmgren (S) Kent Lewén (FP)  

 
_________ 
 
 
Paragrafen anses för omedelbart justerad. 
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Valda  ÄN 2015.1.102 
Kommunala pensionärsrådet 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 3 
 Val av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

1. att  utse ledamöter, ersättare och ordförande i kommunala 
pensionärsrådet enligt nedan, samt 

 
 2. att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 Ledamöter  Ersättare 
 Eva-Marie Malmgren (S), ordförande 
 Kent Lewén (FP)  Eva-Lotta Altvall (S) 
 Jan-Åke Nordin (M)  Britt-Marie Strömkvist (KD) 
  
 ________ 
 
 
 Paragrafen anses för omedelbart justerad.  
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Valda   ÄN 2015.2.102 
Kommunala handikapprådet 
Funktionsstödsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 § 4 
 Val av ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

1. att  utse ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet enligt 
nedan, samt 

 
 2. att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 Ledamot Ersättare 
 Ulf Härstedt (S) Marianne Nordin (M) 
 
 
 ________ 
 
 
 Paragrafen anses för omedelbart justerad.  
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Äldrenämnden ÄN 2013.842.006 
Akten 
 

 
 
 
 
 

§ 5 
Sammanträdesplan för år 2015. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden för 
år 2015. 
 
Beskrivning 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 
äldrenämnden 2015. Med på planen finns även förslag till datum för 
ärendeberedning och sammanträdestider för arbetsutskottet. 

 
_________ 
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 § 6 
 Övriga frågor/Information. 
 
 Läsplattor/Arvoden 

Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher informerar om nuläget för 
inköp av nya läsplattor.  
 
De som har läsplattor i äldrenämnden ska fortsättningsvis inte ha 
pappershandlingar, de skickas bara till de som är utan.  
 
Lathundar delas ut till nämnden om e-lönespecifikation och nämndens 
samarbetsyta. En djupare information kommer under utbildningsdagarna 
för äldrenämnden i mars 2015. 
 
Handlingar delas ut om de nya regler som gäller arvoden för 
förtroendevalda. En djupare information kommer att äga rum vid 
utbildningsdagarna för äldrenämnden i mars 2015. 

 
 
 __________________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 28 januari 2015. 
 
 
 
§ 14 Information angående regler om ersättningar till förtroendevalda i 

Karlskrona kommun. 
 
§ 15 Information om sekretess – tystnadsplikt. 
 
§ 16 Uppföljning, Handelsträdgården. 
 
§ 17 Genomförd nattfastemätning vecka 43. 
 
§ 18 Teater för äldre. 
 
§ 19 Svar till Inspektion för Vård och Omsorg angående tillsyn Mogården. 
 
§ 20 Budget och verksamhetsuppföljning per sista december 2014 samt 

personalnyckeltal  2013-12-01—2014-11-30 
 
§ 21 Budget och verksamhetsplan 2015 och plan 2016 – 2017. 
 
§ 22 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
§ 23 Kurser och konferenser. 
 
§ 24 Delegeringsbeslut. 
 
§ 25 Övriga frågor/Information. 
 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 28 januari klockan 14.00 – 17.30 
 
Beslutande  Ordförande Eva-Marie Malmgren (S)  

1:e v ordf Kent Lewén (FP)  
2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Eva Lotta Altvall (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Marcus Gadd (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V) 
 
Ersättare Björn Liljekrantz (M) 
 Gustav Sundberg (SD)  

 
Övriga Närvarande ersättare Ulf Härstedt (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Malin Follin (S) 
  Camilla Hansson (M) 
  Ingrid Andersson (SD) 
  Agnetha Möller (FP), kl 14.00 - 16.30 
  Jan-Olof Andersson (MP) 
    

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertsson 
Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson 
Dietist Jeanette Falck 
Controller Maria Stivén 
Lönekonsult Therese Åberg 
 
 

Övriga  Blekinge kompetenscentrum Birgitta Nilsson 
 Blekinge kompetenscentrum Jan Resebo 
 Blekinge kompetenscentrum Mats Wennstig 
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Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Eva-Lotta Altvall  
 
Justerade paragrafer §§ 14 - 25 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Eva-Marie Malmgren 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Eva-Lotta Altvall 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 4 februari 2015 
Intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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 § 14 

Information angående regler om ersättningar till förtroendevalda i  
Karlskrona kommun. 
 
Lönekonsult Therese Åberg informerar om de nya reglerna om ersättningar till 
förtroendevala i Karlskrona kommun. 
 
De nya reglerna är antagna av Kommunfullmäktige den 11 december 2014. 
 
Vid oklarheter är nämndens ledamöter och ersättare välkomna att kontakta 
kommunens löneenhet för att få svar på sina frågor. 
 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
_________ 
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 § 15 
 Information om sekretess – tystnadsplikt. 
 
 Utvecklingschef Eva Herbertsson informerar om vikten av tystnadsplikt. 
 

Alla i äldrenämnden ska skriva på ett intyg om tystnadsplikt som lämnas till 
nämndsekreteraren. 
 
Sekretesshandlingar är upptryckta på rosa papper och får inte lämna 
sammanträdesrummet, när mötet är över lämnas de rosa pappren till 
nämndsekreteraren. 
 
Under utbildningsdagarna den 30-31 mars kommer ytterligare information ges. 
 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
_________ 
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 § 16 
 Uppföljning, Handelsträdgården. 
 

Utvecklingschef Eva Herbertsson informerar om bankgrunden till 
uppföljningen. 
 
Birgitta Nilsson, Jan Resebo och Mats Wennstig från Blekinge 
kompetenscentrum informerar därefter om uppföljningen som utgick 
från åtta utgångspunkter: 

 
• Bemötande 
• Delaktighet/inflytande 
• Ensamhet 
• Flexibilitet 
• Meningsfullhet 
• Nytt tankesätt 
• Tillgänglighet 
• Trygghet 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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 § 17 
 Genomförd nattfastemätning vecka 43. 
 
 Dietist Jeanette Falck informerar i ärendet. 
 
 Information ges om vad nattfasta är. 
 
 Information ges även om: 
 

• Statistik om andel brukare med nattfasta kortare än 11 timmar. 
• Medelvärde på avdelningarna 
• Bortfall 
• Andel brukare med nattfasta kortare än 11 timmer efter 

bortfalljustering. 
 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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Region Blekinge ÄN 2014.827.050 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 18 
 Teater för äldre. 
 
 Utvecklingschef Eva Herbertsson föredrar ärendet. 
 
 Yrkanden 
 Jan-Åke Nordin (M) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Emma Hilborn (V) yrkar på återremiss för ytterligare dialog med 
regionteatern. 
 
Kent Lewén /FP) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag och  
Jan-Åke Nordins (M) tilläggsyrkande samt yrkar avslag på  
Emma Hilborns (V) återremiss. 

 
 Tilläggsyrkande 

Jan-Åke Nordin (M) yrkar på att ge förvaltningschefen i uppdrag att delge 
Region Blekinge äldrenämndens beslut. 
 
Jan-Olof Andersson (MP) yttrar sig. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer proposition på Jan-Åke Nordins (M) tilläggsyrkande om 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att delge Region Blekinge 
äldrenämndens beslut och finner att Region Blekinge ska underrättas om 
äldrenämndens beslut. 
 
Reservation 
Emma Hilborn (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
 forts. 
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 ÄN 2014.827.050 
 
 
 
 

 § 18 (forts). 
 Teater för äldre. 
 
 Äldrenämnden beslutar således 
 

1. att  äldreförvaltningen får i uppdrag att avsluta samarbetet med 
teater för äldre, samt 
 
2. att  ge förvaltningschefen i uppdrag att delge Region Blekinge 
äldrenämndens beslut. 

 
 

Sammanfattning 
Teater för äldre har sedan februari 2012 varit ett projekt ägt av 
Karlskrona och Karlshamns kommuner. Uppdraget har varit att ta 
fram metoder och arbetssätt för hur teater kan användas som 
friskvård och utbildning inom den dagliga äldreomsorgen. 
 
Med sina inspirationspaket har man genomfört besök på  
omvårdnadsboenden, träffpunkter och dagverksamheter. 
 
Sedan september 2014 drivs teater för äldre av Regionteatern 
Blekinge/Kronoberg med stöd från Karlskrona- och Ronneby 
kommuner. 
 
Äldrenämnden har under hösten 2014 bidrag med 200 000 kronor. 
 
Äldreförvaltningen har samma uppfattning som teater för äldre, det 
vill säga, att det är en verksamhet som skapar glädje, samvaro och 
bidrar till ett bättre välbefinnande. Både för de som deltar i teatern, 
de som får möjligheten att ta del av föreställningarna, samt att det 
ger våra medarbetare värdefulla verktyg i vardagen. 
 
Förslaget bygger på att sex grupper som under hösten jobbat med 
teater för äldre fortsäter på nivå fyra enligt den stegmodell som 
beskrivs. Fyra nya grupper introduceras i arbetet och startar på nivå 
ett i stegmodellen. 

 
 
 forts. 
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  ÄN 2014.827.050 
 
 
 
 
 § 18 (forts). 
 Teater för äldre. 
 

Vi konstaterar att vi når förhållandevis få brukare och personal under 
de sex månader som förslaget omfattar till en kostnad av  
335 000 kronor. Förvaltningens bedömning är att vi med mindre 
medel kan nå betydligt fler brukare. 
 
Äldrenämndens budget inför 2015 ger inget utrymme för ytterligare 
kostnader för verksamheten. 
 
Utifrån ett strikt ekonomiskt perspektiv ser äldreförvaltningen ingen 
möjlighet att ta på sig ett sådant ekonomiskt ansvar för 2015. 
 
Äldrenämnden har haft i ambition att Regionteatern, Region Blekinge 
och länets kommuner skulle hitta en helhetslösning för teater för 
äldre. En sådan lösning har inte presenterats. 

 
 ________ 
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Inspektionen för vård och omsorg ÄN 2014.965.736 
Äldreförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 19 
 Svar till Inspektion för Vård och Omsorg angående tillsyn Mogården. 
  
 Utvecklingschef Eva Herbertsson föredrar ärendet. 
  
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  godkänna upprättat yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) efter genomförd tillsyn på Mogården. 
 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), genomförde den 19 
november en oanmäld inspektion på omvårdnadsboendet Mogården 
i Rödeby, Karlskrona kommun, för att granska den fysiska miljön. 
Utifrån inspektionen begär IVO redovisning från äldrenämnden 
avseende nedanstående frågeställningar: 
 

• Hur säkerställer äldrenämnden de boendes integritet och 
värdighet på Mogården? 

• Har äldrenämnden en plan för att lägenheterna på Mogården 
ska utrustas med egna hygienutrymmen? 

• Om en sådan planering finns, vilken tidplan gäller? 
 
Redovisningen av planerade åtgärder skall ha inkommit till 
inspektionen för vård och omsorg senast den 2 februari 2015. 
 
Boendets integritet och värdighet 
Mogården är från början ett sjukhem, och detta präglar den fysiska 
miljön. Personalen på Mogården är vana att arbeta i den aktuella 
fysiska miljön och medvetna om vilka utmaningar den kan innebära 
för brukarnas integritet och värdighet. Ett problem som uppmärk-
sammats är att dörrarna till de enskildas rum inte har lås. Brukarna 
på boendet har i stor utsträckning demenssjukdom, och tenderar att 
ibland gå in till varandra. 
 
  forts. 
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 ÄN 2014.965.736 
 
 
 
 
 
 
 

 § 19 (forts). 
Svar till Inspektion för Vård och Omsorg angående tillsyn 
Mogården. 
 
Personalen hanterar detta utifrån att signalera i det dagliga arbetet 
brukarnas behov, eventuella åtgärder tas upp med områdeschefen. 
Frekventa diskussioner kring detta äger rum mellan personal och 
områdeschef för att aktuella behov av tillsyn kan omdisponeras så att 
varje enskild brukare skall känna sig trygg. Vid ankomstsamtal med 
brukare och anhöriga informerar områdeschefen om Mogårdens 
fysiska miljö och hur man på boendet arbetar utifrån denna. 
 
Vid personalens arbetsplatsträffar är värdegrunden en stående 
punkt, för att aktivt kunna diskutera eventuella problem och hur man 
ska arbeta med dessa. En etikbox med övningar är införskaffad för 
ändamålet. Värdegrundombudet har fått en mer aktiv roll, och 
medverkar även i nätverksträffar med värdegrundsombud på andra 
särskilda boenden för att utbyta erfarenheter. 
 
Under 2015 kommer ett boenderåd att introduceras på Mogården, i 
vilket brukarnas, önskemål, synpunkter m. m. ska kunna belysas. I 
nuläget är brukarnöjdheten mycket positiv på Mogården enligt 
Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen”. 
 
Har äldrenämnden en plan för att lägenheterna på Mogården ska 
utrustas med egna hygienutrymmen? 
Toaletter med dusch finns i korridoren, och delas av brukarna. Det 
fungerar bra, men kan vara problematiskt vid smitta. I händelse av 
smitta följs hygienrutiner, och patientansvarig sjuksköterska följer 
upp vilka olika åtgärder som bedöms behövas i den specifika 
situationen. 
 
 
  forts. 
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  ÄN 2014.965.736 
 
 
 
 
 § 19 (forts). 

Svar till Inspektion för Vård och Omsorg angående tillsyn 
Mogården. 

 
Äldrenämnden har sedan 2011-05-25 ett program för vård, boende 
och livsmiljö. Programmet skall säkerställa en bra boendemiljö på 
kommunens omvårdnadsboende. När omvårdnadsboendet 
Mogården byggs om kommer et att följa beslutat program. 

 
Förvaltningen har sedan 2013 äldrenämndens uppdrag att, i 
samarbete med tekniska förvaltningen, planera för en utveckling av 
Mogården. Arbetet har påbörjats under 2014 genom att olika 
skissförslag finns framtagna för ett nytt omvårdnadsboende 
Mogården. I nämndens budget verksamhetsplan 2015 och plan 
2016-2017 finns uppdrag till fortsatt planering och förändringar av 
boendemiljön på Mogården. Ombyggnation ska kunna påbörjas 
2017. Planeringen för Mogården utgår från annan boendeplanering 
inom nämndens verksamhet så att tillgång på antal lägenheter och 
evakueringsboende kan matcha behovet under ombyggnadstiden. 

 
 
 ________ 
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Akten  ÄN 2014.129.042 
 
 
 
 
 
 
 
 § 20 

Budget och verksamhetsuppföljning per sista december 2014 samt 
personalnyckeltal 2013-12-01—2014-11-30. 

 
 Controller Maria Stivén informerar i ärendet. 
 
 Redovisning sker av: 
  

• Resultat per november/december i siffror. 
• Beviljade hemtjänsttimmar från januari 2013 - december 2014. 
• Tusental timmar hemtjänst per utförare januari – december 

2014. 
 

Beslut i ärendet kommer att ske på äldrenämnden den 25 februari. 
 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 ________ 
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Kommunledningsförvaltningen ÄN 2014.980.041 
Akten 
 
 
 
 
 § 21 
 Budget och verksamhetsplan 2015 och plan 2016 – 2017. 
 

Utvecklingschef Eva Herbertsson och controller Maria Stivén informerar 
om de ändringar som gjorts sen budget och verksamhetsplan 2015 och 
plan 2016-2017 redovisades på arbetsutskottet den 14 januari 2015. 
 
Yrkanden 
Kent Lewén (FP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag inklusive de 
ändringar som redovisas på nämndens möte.  
 
Jan-Åke Nordin (M), Sigrid Johansson (M), Marianne Nordin (M) och  
Björn Liljekrantz (M) deltar inte i beslutet. 
 

 
 Äldrenämnden beslutar såldes 
 

att  fastställa internbudget och verksamhetsplan 2015 och plan 2016-2017 
i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 

 
 
 Sammanfattning 

Äldreförvaltningen överlämnar förslag till internbudget och verksamhets-
plan 2015 och plan 2016 – 2017. 
 
Äldreförvaltningen informerade nämndens arbetsutskott vid sammanträde 
den 14 januari 2015. Några av texterna med tillhörande bilagor var då 
fortfarande under bearbetning och tillkommande förändringar redovisas i 
samband med handlingar till äldrenämnden. 
 
Information om förvaltningens förslag lämnades till Kommunala 
pensionärsrådets arbetsutskott den 15 januari 2015. 
 
Äldreförvaltningen har informerat förvaltningens samverkansgrupp den 19 
januari 2015. Förhandling genomförs enligt MBL § 11 den 27 januari 2015. 
 
MBL-protokollet den 27 januari 2015 redovisas på nämndsmötet. 

 
 ________ 
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§ 22 
Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
1. Kommunfullmäktige 27 november 2014 § 217. Beslut om kommunens 

skattesats för år 2015. 
2. Tack. God Jul och Gott Nytt År 2015 från PRO, Rödeby. 

 
_________ 
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 § 23 
 Kurser och konferenser. 
 
 Utbildningstillfällen 

1:e vice ordförande Kent Lewén (FP) informerar om den regel som gäller 
för äldrenämnden om kurskvoten per år. 
 
 
Utbildningsdagar 30-31 mars 2015 för äldrenämnden 
Ordförande Eva-Maria Malmgren (S) informerade om de planerade 
utbildningsdagarna för äldrenämnden.  Det kommer bli heldagar med 
övernattning. 

 
 ________ 
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 § 24 
 Delegeringsbeslut. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 

1. Delegationsrapport äldreförvaltningen 2014-10-01 – 2014-10-31. 
2. Delegationsrapport äldreförvaltningen 2014-11-01 – 2014-11-30. 
3. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag     

2014-12-11. 
4. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag             

2014-12-12. 
5. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag      

2014-12-14. 
6. Äldrenämndens arbetsutskott 3 december 2014 § 99. Individärende, 

ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
7. Äldrenämndens arbetsutskott 3 december 2014 § 100. Individärende, 

ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
8. Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 17 december 2014. 
9. Anmälan enligt Lex Maria, förväxling av blodprov. 
 
Beslut nummer nio 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson informerar om  
Lex Maria anmälan om förväxling av blodprov. 
 
 
_________ 
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 § 25 
 Övriga frågor/Information. 
 
 En begäran som rör särskilt boende 

Ordförande Eva-Marie Malmgren (S) informerar om att Radio Blekinge 
varit i kontakt med henne om en begäran som rör särskilt boende. 
 
 
Arbetskläder 
Emma Hilborn (V) undrar om personalen får arbetskläder där kommunen 
står för kostnaden. 
 
Utvecklingschef Eva Herbertsson svarar att personalen får en 
uppsättning per år där kommunen står för kostnaden. 

 
 
 __________________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 25 februari 2015. 
 
 
§ 35 Gemensam bemanning. 
 
§ 36 Förändrat arbetssätt, vikariehantering. 
 
§ 37 Äldres behov i centrum. 
 
§ 38 Utvärdering av fälttest av Pampett-systemet. 
 
§ 39 Bokslut och verksamhetsberättelse 2014. 
 
§ 40 Rapporteringsskyldighet av ej verkställa beslut. 
 
§ 41 Internkontrollplan 2015. 
 
§ 42 Boendeplanering. 
 
§ 43 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
§ 44 Kurser och konferenser. 
 
§ 45 Delegeringsbeslut. 
 
§ 46 Övriga frågor/Information. 
 
___________________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 25 februari klockan 14.00 – 16.45 
 
Beslutande  Ordförande Eva-Marie Malmgren (S)  

1:e v ordf Kent Lewén (FP)  
2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Eva Lotta Altvall (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V) 

 
Ersättare Ingalill Niklasson (S) 
 Ingrid Andersson (SD) 
 Britt-Marie Strömqvist (KD) 

 
Övriga Närvarande ersättare Ulf Härstedt (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Malin Follin (S) 
  Björn Liljekrantz (M), kl 14.00-15.30 
  Agneta Möller (FP) 
  Jan-Olof Andersson (MP) 
    

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertsson 
Med ansv sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson 
Verksamhetschef Carina Thörnqvist 
Verksamhetschef Maria Appelskog 
Controller Marie Stivén 
Inplementeringsledare Carina Bengs 
Biståndshandläggare Ing-Marie Adriansson 
Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm 

 
Övriga   
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
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Utses att justera Christer Göstasson (S) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 35 - 46 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Eva-Marie Malmgren 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Christer Göstasson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 3 mars 2015 
Intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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Akten  ÄN 2013.911.022 
 
 
 
 
 
 
 
 § 35 
 Gemensam bemanning. 
 
 Förvaltningschef Martin Olsson informerar i ärendet. 
 

Kommunfullmäktige har i budget 2013 gett uppdrag om att införa flexibla, 
moderna och gemensamma bemanningssystem.  
 
Detta bedöms ge samordningseffekter, besparingar, stärkt varumärke, 
ökad intern rörlighet samt minskning av timavlönade. 
 
Förslag till kommunstyrelsen är att fr o m den 1 september 2015 ska en 
gemensam bemanningsenhet inrättas i Karlskrona kommun. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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Akten  ÄN 2015.69.023 
  
 
 
 
 
 
 
 § 36 
 Förändrat arbetssätt, vikariehantering. 
 
 Inplementeringsledare Carina Bengs informerar i ärendet. 
 

Syftet med det förändrade arbetssättet är att varje brukare ska möta så få 
olika personer som möjligt och att minska antalet vikarier inom 
äldreförvaltningen samt att budget är i balans. En optimal bemannings-
planering bidrar till att uppnå detta. 
 
Det förändrade arbetssättet för egen bemanning vid planerad frånvaro ska 
leda till: 
 

• Äldreförvaltningens olika verksamheter tillsammans skall 
harmoniera mot äldrenämndens målsättning att ge en ökad trygghet 
och kontinuitet för den enskilde brukaren. 

• Att all planerbar frånvaro hos personalen hanteras av områdeschef. 
• Ökad stabilitet och trygghet i arbetsgrupperna genom färre vikarier 

bokas ut till enheterna. 
• Ökad samverkan mellan verksamheterna. 
• Minskad sjukfrånvaro. 
• Budget i balans. 

 
Projektet pågår från den 1 juni 2014 till 31 maj 2015. 

 
  
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

25 februari 2015 6 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
Akten  ÄN 2015.70.739 
 
 
 
 
 
 
 
 § 37 
 Äldres behov i centrum. Fortsatt utvecklingsarbete. 
 
 Biståndshandläggare Ing-Marie Adriansson informerar i ärendet. 
 

Bakgrunden och syftet är att stödja införande av behovsinriktad och 
systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation utifrån ICF inom 
äldreomsorgen under 2012 – 2014. 
 
Det ska bli bättre för den äldre med: 
 

• Likvärdig handläggning och dokumentation. 
• Ökad rättsäkerhet, insyn och inflytande. 
• Få stöd och hjälp utifrån sina behov. 
• Följa och värdera resultat. 
• Ett helhetsperspektiv. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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Akten  ÄN 2014.796.739 
 
 
 
 
 
 
 
 § 38 
 Utvärdering av fälttest av Pampett-systemet. 
 

Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm informerar i ärendet. 
 
Vad är Pampett? 
Pampett är ett hjälpmedel för bättre och effektivare vård genom ett trådlöst 
system för att detektera fukt i inkontinensskydd. 
 
Pampett medför bland annat fördelar som: 
 

• Bättre nattsömn. 
• Högre vårdkvalitet. 
• Motverkar och lindrar sårbildning. 

 
Handelsträdgårdens omvårdnadsboende, grupp 2 och 3, har under 
perioden april 2014 till januari 2015 fått förmånen att prova praktisk 
användning av produkten Pampett, en fuktkänslig sensor som placeras i 
inkontinensskyddet hos den enskilde under nattetid. 
 
Personal kan avläsa ”status” hos varje enskild individ, när det är lämpligt 
att byta inkontinensskyddet, via en indikator/ikon på en surfplatta, ikonen 
byter färg och registrerar klockslag beroende på mängden fukt i skyddet 
och när en förändring sker. 
 
Båda testavdelningarna är avsedda för personer med en diagnostiserad 
demenssjukdom. Produkten har provats ut på sex stycken, tre på varje 
avdelning, av hyresgästerna/brukarna. Både män och kvinnor. Samtycke 
har skett. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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Kommunstyrelsen ÄN 2015.62.042 
Revisionen 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 § 39 
 Bokslut och verksamhetsberättelse 2014. 
 
 Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 
 Yrkande 
 Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar för egen del 
 

1. att  godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2014, samt 
  
 2. att  överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 till revisionen 
 
 Äldrenämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar 
  
 3. att  föra över 0,3 mnkr av 2014 års investeringsram till 2015, samt 
 

4. att  äldrenämnden medges avsteg från huvudprincipen om återställande 
av underskott, motsvarande redovisat underskott för 2014 med 10,8 mnkr 
samt med 0,6 mnkr för bostadsanpassningsbidraget. 

 
 
 Ärendet 

Äldrenämnden tilldelade ram för 2014 uppgår till 740,2 mnkr enligt ständig 
budget den 31 december 2014. Redovisad nettokostnad uppgår till  
751,0 mnkr vilket ger ett underskott mot budget med 10,8 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat med en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Redovisad 
nettokostnad för bostadsanpassningsbidraget uppgår till 10,2 mnkr vilket 
ger ett underskott mot budget med 0,6 mnkr. 

 
 
 forts.  
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 ÄN 2015.62.042 
 
 
 
 

 § 39 (forts). 
 Bokslut och verksamhetsberättelse 2014. 
 

Volymökningar inom ordinärt boende står för det största underskottet mot 
budget med 23 mnkr. Reserver om totalt 8,9 mnkr väger tillsammans med 
andra kostnadsminskningar upp mer än hälften av underskottet. 
 
Årets prestationsersättning för sammanhållning vård och omsorg för sjuka 
äldre blir 2,8 mnkr mer än den ramökning om 4 mnkr som 
kommunfullmäktige beviljade äldrenämnden i januari. Ersättningen 
redovisas centralt under finansiering enligt tidigare beslut men skulle 
annars ha minskat äldrenämndens underskott till 8 mnkr. 

 
Kostnader för bostadsanpassning har ökat under hösten och 
verksamheten redovisar ett underskott om 0,6 mnkr för 2014. 

 
 Bokslutet består av följande dokument: 
 

• Verksamhetsberättelse 2014. 
• Bokslut och verksamhetsuppföljning för äldrenämnden per 31 

december 2014. 
• Personalredovisning, bilaga 1. 
• Personalnyckeltal, bilaga 2. 
• Verksamhetsstatistik, bilaga 3. 
• Styrkort samt utfall, bilaga 4. 
• Internkontroll, bilaga 5. 
• Måluppfyllnad enligt kommunstyrelsens mål, bilaga 6 f. 

 
 ________ 
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Socialstyrelsen  ÄN 2014.703.730 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 § 40 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6f Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagens 4 kap 1 §. 

 
 Förvaltningschef Martin Olsson föredrar ärendet. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  överlämna rapporten till kommunfullmäktige, Socialstyrelsen samt 
kommunens revisorer. 
 
 
Ärendet 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Socialstyrelsen. 
 
Äldrenämnden rapporterar, per den 31 december 2014, att det fanns 
beslut som inte verkställts inom tre månader. 
 
Skäl till att beslut inte verkställts: 
 
Tackat nej till anvisning, brukare önskar invänta boendeplacering  2 
enligt önskemål. 
Blivit verkställt, dock inte inom tre månader. 2 
Tackat nej till anvisning, återtagit ansökan. 4 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen ÄN 2015.60.042 
Akten   
 
 
 
 
 
 
 § 41 
 Internkontrollplan 2015. 
 
 Utvecklingschef Eva Herbertsson föredrar ärendet. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna plan för den interna kontrollen 2015. 
 
 
 Ärendet 

Kommunstyrelsen har det övergripandet ansvaret för att det finns tillräcklig 
intern kontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för att 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 väsentlighets-
analys göras. 
 
 forts. 
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 ÄN 2015.60.042 
 
 
 
 

 § 41 
 Internkontrollplan 2015. 
 
 Rapportering 

Kontrollansvarig ansvarar för när i tiden kontrollmomenten skall utföras. 
Mottagare av rapporten lämnar inför varje tertialbokslut underlag till 
enheten för utveckling och administration för löpande återrapportering till 
äldrenämnden. 
 
Slutlig rapportering av resultatet till äldrenämnden sker i samband med 
årsbokslutet 2015. 
 
Internkontrollplan 
Äldreförvaltningens ledningsgrupp har reviderat 2014 års intern-
kontrollplan, något kontrollmoment utgår och något har lags till. 
 
Förvaltningen har inte lastlagt uppföljningsmetoden för process/rutin 
löpnummer. Denna metod kommer att redovisas vid första uppföljnings-
tillfällen, tertial 1. 

 
 ________  
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Akten  ÄN 2013.853.776 
 
 
 
 
 
 
 
 § 42 
 Boendeplanering. 
 
 Utvecklingschef Eva Herbertsson föredrar ärendet. 
 
 Yrkande 
 Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

1. att  införa inflyttningsstopp från 1 mars 2015 vid omvårdnadsboendet 
Hammarbygården, samt 

 
 2. att  införa inflyttningsstopp från 1 mars 2015 vid servicehuset Fregatten. 
 
 
 Ärendet 
 Hammarbygården 

Äldrenämnden beslutade 2014-08-27 om en ny- och ombyggnation av 
omvårdnadsboendet Hammarbygården. 

 
Den om- och nybyggnation som planeras är så omfattande att brukarna 
inte kan bo kvar under den tiden arbetet pågår inom de olika enheterna. 
 
Vid tidigare informationsmöten har brukare och anhöriga informerats om 
att flytta till omvårdnadsboendet Mogården under ny- och ombyggnads-
tiden. För de brukare som flyttar till Mogården beräknas boendetiden där 
bli cirka arton månader. Samtal har erbjudits brukare och anhöriga för att 
göra en individuell planering utifrån de önskemål som finns om boende 
under den tid som ombyggnad sker. 
 
För att underlätta och göra det möjligt för fler att kunna bo kvar på 
Hammarbygården under ny- och ombyggnationen föreslås ett inflyttnings-
stopp inom hela Hammarbygården från 1 mars 2015. 
 
 
 forts. 
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  ÄN 2013.853.776 
 
 
 
 
 § 42 (forts). 
 Boendeplanering. 
 

Med ett beslut om inflyttningsstopp kan erbjudande ges till ett antal brukare 
att bo kvar och flytta inom Hammarbygården under den tid arbetet pågår. 
 
Om inte alla brukare som önskar bo kvar på Hammarbygården kan 
erbjudas detta kommer prioritering ske efter beslutsdatum, särskilt boende. 

 
I dagsläget är fyra lägenheter lediga därutöver är två lägenheter som 
tidigare använts för korttidsvård tomma, dessa bedöms kunna användas 
som evakueringslägenheter. Korttidsvårdslägenheterna är inte fullvärdiga 
lägenheter varvid en lägre hyra föreslås gälla för dessa lägenheter 
motsvarande hyresnivå på Mogården. 
 
Ett antal brukare har också önskat flytta till annat omvårdnadsboende. 
Planeringen utgår ifrån att dessa kan erbjudas lägenhet i, enligt med 
önskemålen. 
 
Fregatten 
Förvaltningen har sedan 2013 haft i uppdrag att tillsammans med  
Klövern AB och tekniska förvaltningen ta fram en plan för utveckling av 
Fregatten. 
 
Preliminära förslag har redovisats med huvudinriktning att delar av 
Fregatten omvandlas till trygghetsbostäder. 
 
I verksamhetsplan för 2015 har förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
slutgiltigt förslag på utveckling av Fregatten. 
 
I avvaktan på att slutgiltig planering fastställs föreslås inflyttningsstopp till 
servicehuset Fregatten från 1 mars 2015 för att underlätta utvecklingen till 
trygghetsbostäder om ett sådant beslut fattas. 
 
_________ 
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 § 43 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Kommunfullmäktige 10-11 december 2014 § 238. Fastställelse av 
reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder med anledning av 
ny nämndsorganisation. 

2. Kommunfullmäktige 10-11 december 2014 § 233. Bestämmelser om om-
ställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). 

3. Kommunfullmäktige 10-11 december 2014 § 234. Utbetalning av partistöd 
2015. 

4. Kommunfullmäktige 10-11 december 2014 § 236. Uppföljning per den 30 
oktober 2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet. 

5. Kommunledningsförvaltningen 2014-10-24. Utbetalning av partistöd för 
2015. 

6. Kommunfullmäktige 10-11 december 2014 § 231. Nya bestämmelser för 
ersättning till förtroendevalda i Karlskrona kommun. 

7. Kommunfullmäktige 10-11 december 2014 § 232. Avgiftsbestämd kollektiv-
avtalad pension AKAP-KL. 

8. Kommunfullmäktige 10-11 december 2014 § 237. Budget och planer 
2015:2017 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet. 

9. Kommunfullmäktige 10-11 december 2014 § 229. FoU-avtal mellan 
Landstinget i Blekinge och Blekinges kommuner 2015-2019. 

10. Inspektion för vård och omsorg. Beslut 2015-01-23. Tillsyn av omsorgens 
innehåll kvällstid vid särskilda boendet Handelsträdgården, Karlskrona – 
oanmäld. 

 

_________ 
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 § 44 
 Kurser och konferenser. 
 
 Utbildning på Stufvenäs 30-31 mars 2015 

Ordförande Eva-Marie Malmgren (S) informerar om att inbjudan kommer i 
dagarna gå ut till nämnden. Uppmanar att samåkning sker i möjligast mån. 
 
 
Anhörigriksdagen 5-6 maj 2015 i Varberg 
Kent Lewén (FP) informerar om den princip som gäller för att delta i 
anhörigriksdagen. Man utser en från varje partigrupp som får åka. 

 
 ________ 
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 § 45 
 Delegeringsbeslut. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 

1. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag den 21 
december 2014. 

2. Delegationsrapport äldreförvaltningen 1 december – 31 december 
2014. 

3. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag den 14 
januari 2015. 

4. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag ej 
daterat. 
_________  
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 § 46 
 Övriga frågor/Information. 
 
 Volymutveckling 

Förvaltningschef Martin Olsson informerar om det arbete som pågår 
avseende volymutvecklingen, Karlskrona kommuns kostnad för 
äldreomsorgen. 
 
IT-fixarservice 
Emma Hilborn (V) undrar vad projektet IT-fixarservice innebär. 
 
Utvecklingschef Eva Herbertson svarar att projektet vänder sig till 
personer över 67 år och att projektet startar den 1 mars 2015. Projektet 
skall vara ett stöd när man får problem med sin media/datorutrustning. 
 
Läsplattorna 
Nu är alla läsplattorna ute, utom två stycken, ordförande Eva-Marie 
Malmgren (S) beslutar att från och med mars månads sammanträden så 
kommer inga pappershandlingar att gå ut, vilket nämnden samtyckte till. 

 
Frånvaro från sammanträden 
Ordförande Eva-Marie Malmgren (S) informerar om de nya reglerna vad 
avser frånvaro från sammanträden. 
 
Vid längre bortfall än tre månader kommer ordföranden begära 
redovisning från respektive partigrupp, då förtroendevald får ett månatligt 
arvode enligt de nya riktlinjer för förtroendevald, som kanske ska 
stoppas. 

 
 
 __________________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 25 mars 2015. 
 
 
§ 59 Information om personalnyckeltalen. Utgår. 
 
§ 60 Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2015. 
 
§ 61 Slutrapport. Nattro. 
 
§ 62 Avvikelser och fallrapporter 2014. 
 
§ 63 Förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2014. 
 
§ 64 Revidering av äldrenämndens inriktningsmål. Utgår. 
 
§ 65 Lokal handlingsplan för utveckling av demensomsorgen 2015. 
 
§ 66 Förslag till kommunfullmäktiges mål och direktiv. 
 
§ 67 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
§ 68 Kurser och konferenser. 
 
§ 69 Delegeringsbeslut. 
 
§ 70 Övriga frågor/Information. 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 25 mars klockan 14.00 – 16.25 
 
Beslutande  Ordförande Eva-Marie Malmgren (S)  

1:e v ordf Kent Lewén (FP)  
2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Marcus Gadd (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V) 
 
Ersättare Ingalill Niklasson (S) 
 Britt-Marie Strömqvist (KD) 

 
Övriga Närvarande ersättare Ulf Härstedt (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Malin Follin (S) 
  Björn Liljekrantz (M) 
  Camilla Hansson (M) 
  Gustav Sundberg (SD) 
  Ingrid Andersson (SD) 
  Agneta Möller (FP) 
  Jan-Olof Andersson (MP) 
    

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertsson 
MAS Ann-Britt Mårtensson 
SAS Annika Tronje 
Verksamhetschef Maria Appelskog 
Kvalitetsutvecklare Carina Larsson 
Controller Maria Stivén 
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Övriga   ---------- 
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
 
Utses att justera Marianne Abrahamsson  
 
Justerade paragrafer §§ 59 - 70 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Eva-Marie Malmgren 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Marianne Abrahamsson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 1 april 2015 
Intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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 § 59 
 Information om personalnyckeltalen. 
 
 Ärendet utgår på grund av sjukdom. 
 
 ________ 
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Akten  ÄN 2015.77.042 
 
 
 
 
 
 
 
 § 60 
 Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2015. 
 
 Controller Maria Stivén informerar i ärendet. 
 

Resultaträkning februari 2015 
 
Resultaträkning Mnkr Utfall Budget Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 21,0 21,3 -0,3 
Verksamhetens kostnader -145,7 -148,9 3,2 
Nettokostnad -124,8 -127,6 2,9 

    
Bostadsanpassningsbidrag 1,2 1,6 0,4 

 
 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
_________ 
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Akten  ÄN 2014.386.739 
 
 
 
 
 
 
 
 § 61 
 Slutrapport. Nattro. 
 
 Verksamhetschef Maria Appelskog informerar i ärendet. 
 

Syftet med projektet är att ge våra brukare som har insatsen tillsyn, en 
ostörd nattsömn. Det vill säga höja livskvalitén för brukarna. Istället för att 
en personal fysiskt besöker en brukare för att ge tillsyn, med risk för att 
väcka brukaren, kommer personalen ge tillsyn via en trygghetskamera som 
är monterad i brukarens sovrum. Det är dock viktigt att brukarna har 
möjlighet att välja om de vill ha en fysisk tillsyn eller en tillsyn via 
trygghetskamera. 
 
Målet är att kunna erbjuda alternativ till våra fysiska tillsyner, vilket är 
elektronisk tillsyn med trygghetskamera, där vi inte stör brukarna i deras 
nattsömn. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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Akten  ÄN 2010.370.770 
 
 
 
 
 
 
 
 § 62 
 Avvikelser och fallrapporter år 2014. 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson och socialt 
ansvarig samordnare Annika Tronje informerar i ärendet. 

 
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för ”Lokal 
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg”.  
 
Socialt ansvarig samordnare redovisar avvikelser, klagomål, synpunkter, 
Lex Sarah och brukardialog. 
 
 
Redovisning av avvikelser och fall kvartalsvis för år 2014, 2013 års siffror inom parantes. 
Kvartal 2014 Läkemedelshantering Övrig avvikelse/ 

Fel och brist 
Fall 1 Totalt antal 

jan - mars 68 (73) 130 (92) 604 (447) 802 (612) 

april - juni 105 (95) 124 (82) 668 (545) 897 (722) 

juli - sept 142 (81) 110 (129) 668 (624) 920 (834) 

okt – dec 110 (77) 135 (130) 796 (654) 1 041 (861) 

Totalt 425 (326) 499 (433) 2 736 (2 270) 3 660 (3 029) 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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Äldreförvaltningen ÄN 2011.212.730 
Akten   
 
 
 
 
 
 
 § 63 
 Förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2014. 
 
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet. 
 
 Tilläggsyrkande 

Eva-Marie Malmgren (S) yrkar på en tilläggs-attsats som lyder, att som ett 
led i att ytterligare kvalitetssäkra den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 
nämndens ansvarsområde ska alla svårläkta sår registreras i det nationella 
kvalitetsregistret Rikssår, med återrapport till äldrenämndens 
sammanträde i maj 2016. 
 
Kent Lewén (FP), Jan-Åke Nordin (M) och Sigrid Johansson (M) yrkar på 
bifall till tilläggsyrkandet. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på Eva-Marie Malmgrens (S) tilläggs-
attsats och finner att äldrenämnden beslutar enligt tilläggsyrkandet. 

 
Äldrenämnden beslutar således 
 
1. att  godkänna upprättad Patientsäkerhetsberättelse för år 2014, 
samt 
 
2. att  som ett led i att ytterligare kvalitetssäkra den hälso- och sjukvård 
som bedrivs inom nämndens ansvarsområde ska alla svårläkta sår 
registreras i det nationella kvalitetsregistret Rikssår, med återrapport till 
äldrenämndens sammanträde i maj 2016. 

 
Ärendet 
Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhets-
berättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits 
för att öka patientsäkerheten och vilken resultat som har uppnåtts. 
 
 forts. 
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 ÄN 2011.212.730 
 
 
 
 

 § 63 (forts). 
 Förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2014. 

 
Ytterligare förtydligande om innehållet finns i Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystemet för systematisk 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. 
 
Patientsäkerhetsberättelse ska hållas tillgänglig för den som önskar 
ta del av den. 

 
_________ 
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Akten  ÄN 2015.95.042 
 
 
 
 
 
 
 
 § 64 
 Revidering av äldrenämndens inriktningsmål. 
 

Ärendet utgår och kommer att tas upp på äldrenämnden i april  
månad 2015. 

 
_________ 
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Akten  ÄN 2014.126.776 
 
 
 
 
 
 
 
 § 65 
 Lokal handlingsplan för utveckling av demensomsorgen 2015. 
 
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet. 
 
 Yrkande 
 Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättad lokal handlingsplan 2015 för fortsatt arbete 
enligt regionala riktlinjer för utredning och omsorg om personer med 
demenssjukdom. 
 
 
Ärendet 
För att säkerställa och kvalitetssäkra vård och omsorg för personer 
med demenssjukdom krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete. De 
framtagna insatserna i denna plan utgår från det fortsatta arbetet 
under 2015 och ersätter plan daterad 12 februari 2014. De regionala 
riktlinjerna 2011 ”Utredning, vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom i Blekinge” ligger som grund till den lokala 
handlings- och utvecklingsplanen. 
 
Under 2015 fokuserar den lokala handlingsplanen bland annat 
följande områden. 
 

• Samarbete med vårdcentralens läkare om demensutredningar 
enligt de regionala riktlinjerna. 

• Levnadsberättelsen. 
• Kvalitetssäkrad informationsöverföring. 
• Teknik i verksamheten för socialstimulering. 
• Beteendemässiga och psykiska symtom samt konfusion vid 

demenssjukdom (BPSD). 
_________ 
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Kommunstyrelsen ÄN 2015.96.810 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 66 
 Förslag till kommunfullmäktiges mål och direktiv. 
 

Utvecklingschef Eva Herbertsson och kvalitetsutvecklare Carina Larsson 
föredrar ärendet. 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
1. att  anta äldreförvaltningens förslag till handlingsplan för 
folkhälsoarbetet avseende  kommunfullmäktiges mål och direktiv.  

 
 
 

Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens förslag om verkställighet av kommunfull-
mäktiges beslut om budget 2015, att-satserna 5-6, ska 
äldrenämnden redovisa sin handlingsplan till kommunstyrelsen. 
 
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till handlingsplan för att 
uppnå kommunfullmäktiges mål och direktiv avseende folkhälsa 
2015. Dessa återfinns i äldreförvaltningens verksamhetsplan 2015, 
plan 2016-2017. 
 
Äldreförvaltningen har arbetat fram förslag till SMARTA mål kopplat 
till uppdrag. 
 
_________ 
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§ 67 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Kommunstyrelsen 27 januari 2015 § 37. Förslag till verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut om budget 2015, att-satserna 5 och 6. 

2. Kommunfullmäktige 29 januari 2015 § 16. Handlingsplan mot korruption. 
3. Kommunfullmäktige 29 januari 2015 § 18. Framtidsprogram för det goda 

åldrandet. 
4. Inspektionen för vård och omsorg. Beslut 2015-02-11. Anmälan enligt lex 

Maria om förväxling av remisser vid provtagning, Karlskrona. 
5. Äldreförvaltningen 2015-02-12. Svar på skrivelse från Teater för äldre. 
6. Protokoll Kommunövergripande samverkansgruppen 2015-02-22. 
7. Inspektionen för vård och omsorg. Beslut 2015-02-25. Tillsyn av fysisk miljö 

vid särskilda boendet Mogården, Karlskrona – oanmäld. 
 

_________  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

25 mars 2015 14 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 68 
 Kurser och konferenser. 
 
 Ny teknik i äldreomsorgen. 

Eva-Marie Malmgren (S) kommer att delta i seminariet ”Ny teknik i 
äldreomsorgen” i Stockholm den 28 maj 2015. 

 
 ________ 
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 § 69 
 Delegeringsbeslut. 
 

Äldrenämnden beslutar 
 
att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
1. Delegationsrapport äldreförvaltningen 1 januari – 31 januari 2015. 
2. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag  

2015-02-12. 
3. Karlskronahem hyror (Fregatten och Björkhaga). Avskrivningar. 

 
 
 ________  
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 § 70 
 Övriga frågor/Information. 
 
 Polisanmälan 

Förvaltningschef Martin Olsson informerar om polisanmälan som gjorts, 
med anledning av den tidningsartikel som förevarit i lokalpressen i 
veckan. 

 
 ________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 22 april 2015. 
 
 
§ 78 Information om genomförd kvalitetsuppföljning, kostenheten. 
 
§ 79 Plan för utveckling av välfärdsteknologi och eHälsa inom äldreomsorgen. 
 
§ 80 Ansökan från Gertrud Care AB om projekt Matalternativ. 
 
§ 81 Svar på medborgarförslag. ”Vad ska hända med Villa Vik”. 
 
§ 82 Budget- och verksamhetsuppföljning per 31 mars 2015. 
 
§ 83 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
§ 84 Kurser och konferenser. 
 
§ 85 Delegeringsbeslut. 
 
§ 86 Övriga frågor/Information. 
 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 22 april klockan 14.00 – 16.05 
 

 
Beslutande  Ordförande Eva-Marie Malmgren (S)  

1:e v ordf Kent Lewén (FP)  
2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Eva Lotta Altvall (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Marcus Gadd (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD), kl 14.00-16.00 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V) 
  
Ersättare Britt-Marie Strömqvist (KD) 
 Ingrid Andersson (SD), kl 16.00-16.05 

 
Övriga Närvarande ersättare Ingalill Niklasson (S) 
  Ulf Härstedt (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Malin Follin (S) 
  Camilla Hansson (M) 
  Gustav Sundberg (SD), kl 14.00-15.40 
  Ingrid Andersson (SD), kl 14.00-16.00 
  Agnetha Möller (FP) 
  Jan-Olof Andersson (MP) 
    

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertsson 
MAS Ann-Britt Mårtensson 
Controller Maria Stivén 
 
 

Övriga  Kostchef Gull-Britt Nilsson, drift- och serviceförvaltningen
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Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Marcus Gadd 
 
Justerade paragrafer §§ 78 - 86 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Eva-Marie Malmgren 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Marcus Gadd 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 6 maj 2015 
Intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
 
 

 
 
 

  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

22 april 2015 4 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 78 
 Information om genomförd kvalitetsuppföljning, kostenheten. 
 

Kostchef Gull-Britt Nilsson informerar om genomförd kvalitetsuppföljning 
för år 2014. 
 
Redovisning sker av: 
 

• Matdistribution 2014 
• Resturanger i boenden 2014 
• Särskilt boende 2014 

 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
_________ 
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Kommunledningsförvaltningen ÄN 2015.73.750 
Äldreförvaltningen 
IT-enheten 
Akten   
 
 
 
 § 79 

Plan för utveckling av välfärdsteknologi och eHälsa inom 
äldreomsorgen. 

  
 Utvecklingschef Eva Herbertsson föredrar ärendet. 
  
 Yrkande 

Jan-Åke Nordin (M) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

  
 Äldrenämndens arbetsutskott beslutar föreslå äldrenämnden 
  

1. att  godkänna planen för utveckling av välfärdsteknologi och eHälsa 
inom äldreomsorgen i Karlskrona kommun, 

  
2. att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att arbeta mot de långsiktiga och 
kortsiktiga målen, utveckla dem till SMARTA mål inom den befintliga 
budgetramen för 2015 och att arbeta in målen i de kommande årens 
verksamhetsplaner, 
 
3. att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att samverka med kommunlednings-
förvaltningen och kommunens IT-enhet samt om möjligt med samverkans-
nämnden för att tillsammans utveckla användning av digitala verktyg samt 
skyndsamt skapa strukturer som stödjer den digitala utvecklingen i äldre-
nämndens verksamheter, samt 
 
4. att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att göra en upphandling av 
trygghetskamera nattetid samt ta fram en affärsmodell och organisation för 
implementering av eHemtjänst, initialt med trygghetskamera. 

  
Ärendet 
I samband med verksamhetsplan för 2014 fick äldreförvaltningen i uppdrag 
att ta fram en plan för utveckling av välfärdsteknik. Regionala 
eHälsosamordnare tog tillsammans fram en mall för kommunernas 
handlingsplaner. Denna mall blev färdig under hösten 2014 och har 
använts som grund för detta dokument. 
 
 
 forts. 
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 ÄN 2015.73.750 
 
 
 
 

 § 79 (forts). 
Plan för utveckling av välfärdsteknologi och eHälsa inom 
äldreomsorgen. 

 
Ett förslag till utvecklingsplan har tagits fram och diskuterats i 
förvaltningens ledningsgrupp samt med kommunens IT-utvecklingschef 
och förvaltningschef för drift- och serviceförvaltningen. En jämställdhets- 
och mångfaldsanalys har genomförts. Kommunala pensionärsrådet har fått 
en föredragning av centrala tankegångar i förslaget. 
 
Utvecklingsplanen 
Utvecklingsplanen ger en gemensam bild av nuläget och beskriver förslag 
till långsiktiga strategier: 
 
- Kombination av yrkeskunskaper och digitala verktyg är nödvändig. 
- Det ska finnas ett brett utbud av digitala lösningar för seniorer/brukare. 
- Ökad integration av digitala system. 
 
Planen föreslår följande långsiktiga mål till 2020: 
1. Alla lägenheter i omvårdnadsboendena omfattas av digital 

innanförskap, det vill säga, har tillgång till internet. 
2. Äldrenämnden i Karlskrona deltar aktivt i det regionala utvecklings-

arbetet kring välfärdsteknologi och eHälsa för seniorer i länet. De 
verksamheter där samverkansvinster kan förväntas drivs i samarbete 
med andra kommuner. 

3. Äldreförvaltningen medverkar i minst ett internationellt eller nationellt 
forsknings/utvecklingsprojekt årligen inom välfärdsteknologi eller 
eHälsa. 

4. Äldreförvaltningen och landstinget har utvecklat samarbetsformer för 
integrerad och sammanhållen vård och omsorg där individens 
delaktighet är en viktig utgångspunkt. 
 

De kortsiktiga målen gäller för 2015-2017 och behöver revideras årligen i 
samband med fastställande av verksamhetsplan. 

 
  forts. 
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  ÄN 2015.73.750 
 
 
 § 79 (forts). 

Plan för utveckling av välfärdsteknologi och eHälsa inom 
äldreomsorgen. 
 
1. Alla omvårdnadsboenden har tillgång till internet åtminstone i 

gemensamhetsutrymmen. 
2. eHemtjänst erbjuder digitala stödfunktioner som alternativ till de 

traditionella hemtjänstinsatserna åtminstone inom 
- trygghetsteknik inklusive trygghetskamera nattetid 
- videokommunikation och mobil bildtelefoni 
- SMS- och MMS-meddelandefunktion 

3. Det finns nyttoeffektkalkyler som underlag för investeringar som krävs 
för att uppnå de långsiktiga målen och en affärsmodell som svarar på 
frågan vem betalar. 

4. All personal har tillgång till den digitala teknik som 1.) bäst stödjer deras 
arbete gentemot brukare och deras anhöriga och 2.) som behövs för att 
utveckla det papperslösa arbetssättet. 

5. Äldreförvaltningen fortsätter införandet av eTjänster för att göra sina 
tjänster tillgängliga för seniorer. 

6. Visnings- och inspirationsmiljön utvecklas som en del av förvaltningens 
förebyggande folkhälsoarbete samtidigt som den används som 
kompetenshöjande satsning för seniorer och närstående, olika 
professioner och andra berörda grupper. 

7. Äldreförvaltningen tillämpar den lathund för välfärdsteknologi i äldre-
omsorgen som Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram för ett metodiskt 
arbetssätt vid införandet av eHälsa och välfärdsteknologi. 

8. Jämställdhets- och mångfaldsanalys av denna utvecklingsplan föreslår 
fyra åtgärder för att säkerställa träffsäkerhet. Dessa åtgärder berör 
bland annat utbildningssatsning för äldreomsorgens personal och tas 
upp under kompetensutveckling. Övriga åtgärder arbetas in i 
äldrenämndens kommande verksamhetsplan. 

 
Ett av de kortsiktiga målen handlar om införandet av eHemtjänst. En 
slutrapport angående test av trygghetskamera nattetid hos brukare i 
ordinärt boende har lämnats separat till äldrenämnden. 

 
 ________ 
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Gertrud Care AB ÄN 2015.89.702 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 80 
 Ansökan från Gertrud Care AB om projekt Matalternativ. 
 
 Yrkanden 

Kent Lewén (FP) och Eva-Marie Malmgren (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar på att bifalla Gertrud Care AB:s ansökan om ett 
småskaligt projekt Matalternativ, att utvärdering skall göras i enlighet med 
ansökan, samt att neutral part skall kunna kontrollera att maten är närings-
riktig. 
 
Åsa Larsson (SD) yrkar bifall till Jan-Åke Nordins yrkande. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns och Eva-Marie Malmgrens 
bifallsyrkande till förvaltningens förslag mot Jan-Åke Nordins och Åsa 
Larssons bifallsyrkande till Gertrud Care AB:s ansökan om småskaligt 
projekt Matalternativ och finner att äldrenämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda förvaltningens 
förslag röstar JA och den som vill biträda Jan-Åke Nordins och Åsa 
Larssons yrkande röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Eva-Marie Malmgren (S), Kent Lewén (FP),  
Alf Öien (S), Eva-Lotta Altvall (S), Christer Göstasson (S),  
Marianne Abrahamsson (S), Marcus Gadd (S), Sven-Åke Falkstrand (C) 
och Emma Hilborn (V). 
 
Följande röstar NEJ: Jan-Åke Nordin (M), Sigrid Johansson (M),  
Marianne Nordin (M), Åsa Larsson (SD), Bo Hugmark (SD) och  
Britt-Marie Strömqvist (KD). 
 
 forts. 

  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

22 april 2015 9 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
 ÄN 2015.89.702 
 
 
 
 

 § 80 (forts). 
 Ansökan från Gertrud Care AB om projekt Matalternativ. 
 

Nio röstar JA och sex röstar NEJ. 
 
Reservation 
Jan-Åke Nordin (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 
 Äldrenämnden beslutar således 
 
 att  avslå Gertrud Care AB:s ansökan om att påbörja projekt Matalternativ. 
 
 
 Ärendet 

Gertrud Care AB har ansökt om att få påbörja projekt benämnt Mat-
alternativ inom valfrihetssystemet i hemtjänsten. Ansökan innebär att 
Gertrud Care ska samarbeta med en lokal krögare som arbetar med när 
producerade produkter av hög kvalitet. De brukare som har valt Gertrud 
Care som utförare av sina hemtjänstinsatser ska erbjudas matdistribution 
från den lokala krögaren som ett alternativ. 

 
I skrivelsen pekar Gertrud Care på maten och måltidernas vikt för äldre 
människors hälsa och livskvalitet. Gertrud Care framför också att i Gertrud 
Cares egna enkätundersökningar framför många av brukarna mycket 
negativ kritik vad gäller maten som levereras från Karlskrona kommuns 
tillagningskök. 

 
Syftet med projektet anges till att visa at fler kommer att välja mat-
distribution utifrån ett alternativ, ”jag kan påverka, jag vill äta gott och jag 
vill vara frisk längre”. 
 
Bedömning 
Utförandet av insatsen matdistribution omfattas av valfrihetssystemet inom 
hemtjänsten. De av äldrenämnden fastställda förutsättningarna anger att 
maten tillagas i kommunens kök, utföraren ansvarar för distributionen av 
matlådorna från hämtningsstället till respektive brukare. Utföraren svarar 
för brukarens beställning av mat till det tillagningskök som kommunen 
anvisar. 
 
 forts. 
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  ÄN 2015.89.702 
 
 
 
 
 § 80 (forts). 
 Ansökan från Gertrud Care AB om projekt Matalternativ. 
 

En praktisk tillämpning har skett genom att respektive utförare själv 
kommer överens om val av tillagningskök direkt med kostenheten. De 
privata utförarna hämtar matlådorna i tillagningsköken vilket innebär 
fördelar vad avser tidspassning, varmhållning m.m. 
 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) anger som en grundprincip att den 
upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och 
icke-diskriminerande sätt. Detta innebär att alla utförare ska behandlas lika 
i systemet och ges så lika förutsättningar som möjligt. Äldreförvaltningens 
bedömning är att det utifrån denna princip inte är lämpligt att ge en utförare 
särskilda möjligheter att välja alternativ produktion och leverantör av mat till 
matdistribution. Ska en förändring ske bör den utformas så att samtliga 
utförare inom valfrihetssystemet ges samma möjlighet. Äldreförvaltningens 
bedömning är också att ett köp av mat på detta sätt omfattas av lagen om 
offentlig upphandling och därmed behöver föregås av upphandling från 
kommunens sida. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-04-02 § 81 hanterades 
utredning/förstudie konkurrensutsättning av kostenheten varvid bland 
annat beslutades att kostverksamheten för närvarande inte skulle 
konkurrensutsättas. Nytt ställningstagande i frågan om konkurrensut-
sättning skulle ske efter det att en kommungemensam måltidspolicy 
utarbetas, en organisationsöversyn av dåvarande serviceförvaltningens 
kostenhet genomförts i syfte att optimera produktionskapaciteten utifrån 
måltidspolicyn, samt ett förslag till ny debiteringsprincip tagits fram. Något 
senare ställningstagande i frågan om konkurrensutsättning av kostenheten 
har inte skett. 
 
Kostenheten vid drift- och serviceförvaltningen har i samverkan med 
äldreförvaltningen genomfört en brukarundersökning under hösten 2014. 
Undersökningen vände sig bland annat till samtliga hemtjänsttagare med 
matdistribution, oavsett utförare. I undersökningen efterfrågades bland 
annat brukarnas uppfattning om matens smak, portionsstorlek, 
veckoalternativen. 
 
 forts. 
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 ÄN 2015.89.702 
 
 
 
 

 § 80 (forts). 
 Ansökan från Gertrud Care AB om projekt Matalternativ. 

 
Resultatet av undersökningen visar på en mycket positiv uppfattning om 
maten såväl för brukare med matdistribution totalt, som brukare som 
erhåller matdistribution från Fregattens tillagningskök, vilket är det kök 
Gertrud Care till störst del nyttjar. Svarsfrekvensen i undersökningen 
bedöms dock som låg. 
 
En förändring av förutsättningarna för valfrihetssystemet med innebörden 
att den enskilde brukaren (eller de olika utförarna) ges möjlighet att välja 
mellan olika producenter av maten bör föregås av en närmare utredning 
avseende bland annat påverkan på drift- och serviceförvaltningens kost-
enhet och dess prisbild, miljöpåverkan, positiva effekter för brukare. 
 
Vid sammanträde 2013-05-22 § 61 fastställde äldrenämnden kvalitetskrav 
gällande kost och nutrition vilka ger en grund för krav och uppföljning vid 
en eventuell framtida upphandling/konkurrensutsättning av kost till brukare 
med matdistribution. 
 
Äldreförvaltningens bedömning är att det i nuläget inte finns möjlighet och 
skäl att godkänna Gertrud Cares ansökan avseende projekt Matalternativ. 

 
 
 ________  
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Kommunstyrelsen ÄN 2015.102.776 
Kommunfullmäktige KS 2015.64.776 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 81 
 Svar på medborgarförslag. ”Vad ska hända med Villa Vik”. 
 
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet. 
 
 Yrkande 

Kent Lewén (FP) och Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

 
Äldrenämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

 
 1. att  medborgarförslag om att göra om Villa Vik till Hospice avslås, samt 
 
 2. att  därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
 
 
 Ärendet 

I medborgarförslag föreslås att Villa Vik helrenoveras och används till 
Hospice. Förslaget redogör för de fördelar som finns i omgivningen med 
strövstigar, nära till skog och vatten samt närhet till affär och sjukhus. 
 
Hospice drivs utifrån en speciell vårdfilosofi i den betonas att man inte bara 
kan tala om palliativ (lindrande) vård utan också måste betona ett palliativt 
förhållningssätt inbegriper fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella/andliga dimensioner. Målen för ett hospice är att lindra 
plågsamma symtom, ge patienterna och de närstående psykologiskt stöd 
under vårdtiden och i sorgen samt hjälpa patienter att leva så aktivt som 
möjligt, var de än vårdas, tills döden inträffar. Målet är att minska obehag 
och lidande och hjälpa patienter att leva så aktivt och normalt som möjligt 
även i livets slutskede. 
 
Den palliativa vården delas in i allmän palliativ vård, det är vård som ges till 
patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande 
kunskap och kompetens i palliativ vård. 
 
 forts. 
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 ÄN 2015.102.776 
 KS 2015.64.776 
 
 
 

 § 81 (forts). 
 Svar på medborgarförslag. ”Vad ska hända med Villa Vik”. 

 
Behovet tillgodoses via kommunens distriktssköterskor tillsammans med 
primärvårdsläkare i hemmet eller på kommunalt boende eller via 
slutenvårdens kliniker och sjukhusets vårdplatser. 

  
Specialiserad palliativ vård är vård som ges till patienter med komplexa 
symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av 
ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ 
vård. 
 
Kommunen ansvarar inte för den vård som kräver läkarkompetens utan för 
vård upp till och med sjuksköterskekompetens därför är det viktigt i all vård 
och omsorg med samverkan mellan kommun, primärvård och landstingets 
specialistvård för att främja rätt vård och omsorgsnivå och en god 
planering. 
 
Karlskrona kommun bedrivser sedan 2011 en enhet för palliativ omsorg på 
korttidsboendet Storören, Gullberna Park. Enhetens uppdrag utgår från det 
övergripande målet i palliativ vård att uppnå bästa möjliga livskvalitet för 
patienten och dennes familj utan att vare sig förlänga patientens liv eller 
påskynda död. Målsättningen och ambitionsnivå vid vården av döende 
formuleras utifrån den enskildes önskan och behov, farhågor och oro 
liksom de närståendes behov av omtanke, stöd och hänsyn. Varje patient 
har sina speciella behov och varje människa är unik från födelsen till 
döden. Vården och omsorgen syftar till en aktiv helhetsvård av hela 
människan och deras närstående under vägen fram till döden. Uppdraget 
stämmer därmed väl överens med den vårdfilosofi som ligger till grund för 
hospicetanken. 
 
Enheten är ett komplement till den palliativa omsorg och vård som kan ges 
i den enskildes ordinära bostad av kommunens hemtjänst, hemsjukvård 
och primärvården. Den palliativa omsorgsenheten utgör en trygghet för att 
omsorg och vård skall kunna ges individuellt med omtanke, stöd och 
hänsyn. Enheten utgör också en trygghet så att den enskilde och dess 
anhöriga skall känna trygghet av att få sin omsorg och vård i ordinärt 
boende genom att det finns en plats tillgänglig inom ett dygn inom den 
palliativa omsorgen. 
 
 forts. 
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  ÄN 2015.102.776 
  KS 2015.64.776 
 
 
 
 § 81 (forts). 
 Svar på medborgarförslag. ”Vad ska hända med Villa Vik”. 
 

Den palliativa omvårdnadsenheten klarar idag det behov som finns av 
korttidsvård med allmän palliativ inriktning. Om stora komplexa 
sjukdomstillstånd uppstår finns tillgång till specialiserade 
slutenvårdsplatser på Blekingesjukhuset. 

 
 ________ 
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Kommunledningsförvaltningen ÄN 2015.77.042 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 82 
 Budget- och verksamhetsuppföljning per 31 mars 2015. 
 
 Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

1. att  godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 
äldrenämnden per 31 mars 2015, samt 

 
 2. att  godkänna förslag till justering av internbudget för 2015. 
 
 
 Ärendet 

Äldrenämndens tilldelade ram för 2015 uppgår till 755,6 mnkr enligt ständig 
budget den 2 februari 2015. Nettokostnadsutfall per mars uppgår till 189,3 
mnkr och budgetavvikelsen till 1,2 mnkr. 
 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat med en tilldelad ram motsvarande 9,7 mnkr. Nettokostnadsutfallet 
för bostadsanpassningsbidraget per februari uppgår till 1,9 mnkr och 
budgetavvikelsen till 0,6 mnkr. 
 
Prognos för helåret 2015 uppgår till 0 mnkr för äldrenämnden exklusive 
bostadsanpassning. 
 
Kostnader för bostadsanpassning ligger än så länge inom tilldelad ram och 
ingen avvikelse beräknas för helåret. 
 
Övrig rapportering som ingår i rapporten är personalredovisning och 
styrkort samt utfall. 

 
 ________ 
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 § 83 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Kommunfullmäktige 12 februari 2015 § 37. Ändrad tidplan för 
verksamhets- och ekonomistyrning. 

2. Drift- och servicenämnden 24 februari 2015 § 31. Priser vid försäljning 
av måltider inom kostavdelningens verksamhetsområde från och med 
den 1 mars 2015. 

3. Kommunstyrelsen 3 mars 2015 § 68. Säkerhetsbokslut – Trygghet och 
säkerhet. 

4. Socialnämnden 23 mars 2015 § 61. Förslag till organisering och 
ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns POSOM. 

5. IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Beslut 2015-03-20. Anmälan 
enligt lex Sarah enligt SoL inom verksamhetsområde äldreomsorg vid 
särskilt boende Fregatten, Karlskrona. 

 
 ________ 
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 § 84 
 Kurser och konferenser. 
 
 Inga anmälningar. 
 
 ________ 
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 § 85 
 Delegeringsbeslut. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 

1. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag     
2015-02-23. 

2. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag     
2015-02-26. 

3. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag     
2015-03-10. 

4. Delegationsrapport 1 februari – 28 februari 2015. 
 
_________ 
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 § 86 
 Övriga frågor/Information. 
 
 Inga frågor/information ställdes eller gavs. 
 
 ________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 27 maj 2015. 
 
 
§ 98 Budget- och verksamhetsuppföljning per 30 april 2015 
 
§ 99 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut per den 31 mars 2015 
 
§ 100 Strandgården byggnad 34 – föreningarnas hus 
 
§ 101 Förslag till åtgärder till stöd för brukare med komplexa kognitiva behov 
 
§ 102 Program för omvårdnadsboende 2015 - 2030 
 
§ 103 Anmälningsärenden 
 
§ 104 Kurser och konferenser 
 
§ 105 Delegeringsbeslut 
 
§ 106 (b) Övrigt 
 
§ 106 Remissyttrande över förslag till organisering och ansvarsfördelning av 

Karlskrona kommuns POSOM 
 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 27 maj klockan 14.00 – 16.30 
 
Beslutande  Ordförande Eva-Marie Malmgren (S)  

1:e v ordf Kent Lewén (FP)  
2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Eva Lotta Altvall (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Marcus Gadd (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V)   
 
Ersättare Ulf Härstedt (S) 
 Britt-Marie Strömkvist (KD)  
 

 
Övriga Närvarande ersättare Lena Tvede-Jensen (S) 
  Malin Follin (S) 
  Camilla Hansson (M) 
  Gustav Sundberg (SD) 
  Ingrid Andersson (SD) 
  Agnetha Möller (FP) 
  Jan-Olof Andersson (MP) 
    

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertsson 
Controller Marie Ottosson 
MAS Ann-Britt Mårtensson 
Verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger 

 
Övriga   ----------  
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Sigrid Johansson 
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Justerade paragrafer §§ 98 - 106 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Eva-Marie Malmgren 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Sigrid Johansson 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 16 juni 2015 
Intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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Kommunledningsförvaltningen  ÄN 2015.77.042 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 98 
 Budget- och verksamhetsuppföljning per 30 april 2015 
 
 Controller Marie Ottosson föredrar ärendet. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 
äldrenämnden per 30 april 2015. 

 
 
 Ärendet 

Äldrenämndens tilldelade ram för 2015 uppgår till 755,6 mnkr enligt 
ständig budget den 31 mars 2015. Verksamheten är preliminärt 
kompenserad för ny lön i april då slutlig ramtilldelning inte är 
fastställd än. Nettokostnadsutfall per april uppgår till 253 mnkr och 
budgetavvikelsen till 2,9 mnkr. 
 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassnings-
bidrag separat med en tilldelad ram motsvarande 9,7 mnkr. Netto-
kostnadsutfallet för bostadsanpassningsbidraget per april uppgår till 
2,7 mnkr och budgetavvikelsen är oförändrat 0,6 mnkr jämfört med 
mars. 
 
Verksamheten exklusive bostadsanpassning bedöms kunna bedrivas 
inom tilldelad ram för 2015. Även nivån för kostnader för bostadan-
passning ryms än så länge inom tilldelad ram och ingen avvikelse 
beräknas för helåret. 
 
Övrig rapportering som ingår i rapporten är personalredovisning, 
styrkort samt utfall och internkontroll per april. 

  
 __________ 
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Kommunfullmäktige ÄN 2014.703.730 
Revisionen 
Inspektionen för Vård och Omsorg 
Akten 
 
 
 
 

§ 99 
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6f Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagens 4 kap 1 § per den  
31 mars 2015 

 
Äldrenämndens beslutar 

 
att  överlämna rapporten till kommunfullmäktige, Inspektionen för Vård och 
Omsorg samt kommunens revisorer. 
 
 
Ärendet 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Inspektionen för Vård och Omsorg 
(individbaserade rapporter). 
 
Äldrenämnden rapporterar, per den 31 mars 2015, att det fanns beslut som 
inte verkställts inom tre månader. 
 
Skäl till att beslut inte verkställts: 
 
Tackat nej till erbjudet boende. Brukare önskar invänta 
boende med placering enligt önskemål. 

0 

 
Blivit verkställt, dock inte inom tre månader på grund 
av att brukare tackat nej till erbjudet boende då de 
önskar invänta placering enligt önskemål. 

6 

  
Tackat nej till anvisning, återtagit ansökan. 4 
 
_________ 
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Kultur- och fritidsnämnden ÄN 2014.467.299 
Drift- och serviceförvaltningen 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Äldreförvaltningens ledningsgrupp 
Akten 
 
 
 
 § 100 
 Strandgården byggnad 34 – föreningarnas hus 
  
 Utvecklingschef Eva Herbertsson fördrar ärendet. 
 
 Yrkande 
 Kent Lewén (FP) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag. 
 

Emma Hilborn (V) yrkar avslag till att-sats nummer 1 med hänvisning till att 
formuleringen ändras vad gäller inriktningen, samt yrkar bifall till äldre-
förvaltningens att-sats nummer 2. 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag och avslag till 
Emma Hilborns (V) yrkande i att-sats nummer 1. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på Emma Hilborns (V) avslagsyrkande i 
att-sats nummer 1 och finner att äldrenämnden beslutar enligt 
äldreförvaltningens förslag. 
 
Emma Hilborn (V) reserverar sig mot beslutet i att-sats nummer 1. 

 
  
 Äldrenämnden beslutar således 
  

1. att  godkänna redovisad inriktning att låta Strandgårdens byggnad 34 bli 
ett föreningarnas hus, 

  
2. att  godkänna redovisad ramjustering av bidragsmedel, 120 tkr/år, 
mellan äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. 

 
 
 Ärendet 

Under 2014 genomfördes en förstudie inom ramen för Pottholmsprojektet 
för att utreda förutsättningarna för föreningslivets möjligheter att fortsätta 
med sina verksamheter i byggnad 34 på Strandgården.  
 
 forts. 
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 ÄN 2014.467.299 

 
 

 § 100 (forts). 
 Strandgården byggnad 34 – föreningarnas hus 
  

Avsikten är att bevara och renovera denna byggnad och möjliggöra rivning 
av övriga byggnader vid Strandgården så at nya byggrätter kan skapas 
enligt framtaget detaljplaneförslag. 
 
De aktuella byggnaderna ägs av Karlskrona kommun. 
 
Den ideella föreningen Träffpunkt Strandgården har varit verksam inom 
Strandgården under en längre tid. Föreningens verksamhet var att 
tillhandahålla lokaler till andra ideella föreningar inom området, i huvudsak 
pensionärsföreningar, patientföreningar och handikappföreningar. 
Föreningen har under en längre period dragits med ekonomiska problem 
och lokalhyra har inte betalats i enlighet med hyreskontraktet. 
 
En konkurs var i november 2014 ett faktum. 
 
Efter konkursen lämnades uppdrag till berörda förvaltningschefer att 
initiera en ny organisation som kunde ta hand om uthyrningsverksam-
heten. 

  
I samband med konkursen upphörde avtalet mellan Träffpunkt 
Strandgården och äldreförvaltningen att gälla. 
 
Under december 2014 och januari 2015 genomfördes möten med de 
föreningar som har sin hemvist inom Strandgården. Önskemål framkom vid 
dessa möten att denna anläggning skulle behandlas som Lyckeby Med-
borgarhus och Folkets Hus i Nättraby, vilka hyrs ut av drift- och service-
förvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen som i sin tur hyr ut lokaler till 
föreningslivet. För närvarande hyr drift- och serviceförvaltningen ut lokaler 
till de föreningar som har kansli/egna utrymmen i Strandgården via 
rivningskontrakt. Samlingslokalerna hyrs ut av kultur- och fritidsförvalt-
ningen på timbasis. 
 
En del utrustning såldes av konkursförvaltaren i samband med konkursen 
vilket gjorde att en komplettering skedde med material från bl.a. 
Bubbetorp. Materialet som finns kvar i byggnaderna är slitet och behöver i 
vissa fall lämnas till deponi. 

  
Äldreförvaltningen har med skrivelse den 23 april 2015 lämnat yttrande och 
förslag till beslut. 
 
_________  
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Äldreförvaltningens ledningsgrupp ÄN 2013.884.739 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 § 101 

Förslag till åtgärder till stöd för brukare med komplexa  
kognitiva behov 

  
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet. 
  
 Yrkande 

Kent Lewén (FP) och Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till äldreförvaltningens 
förslag. 

  
Äldrenämnden beslutar 
 
att  medel motsvarande 1,0 årsarbetare tas i anspråk inom avsatta 
medel, för att kontinuerligt utbilda omvårdnadspersonal inom BPSD. 
 
 
Ärendet 
Äldrenämnden gav 2014 förvaltningen i uppdrag att starta 
verksamhet för brukare med komplexa kognitiva behov. Genom att 
friställa fyra lägenheter inom omvårdnadsboende skapades 
finansiella resurser till en förändring. 
 
En arbetsgrupp har identifierat behov och karaktär på behövda 
insatser. 
 
En vanlig åtgärd vid svår kognitiv problematik är att sätta in extra 
personal under en tid såväl på våra omvårdnadsboenden som 
ordinärt boende. Insatsens karaktär gör dock att det är svårt att 
organisera en sådan verksamhet och att upprätthålla kompetensen. 
 
Arbetsgruppen har identifierat att många situationer bottnar i en 
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 
problematik hos brukare med en demenssjukdom. Förvaltningen har 
i uppdrag att under 2014 och 2015 satsa på en generell BPSD-
utbildning till respektive arbetsplats. 
 
 forts. 
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 ÄN 2013.884.739 
 
 
 
 

 § 101 (forts). 
Förslag till åtgärder till stöd för brukare med komplexa  
kognitiva behov 
 
Utbildningen ger personalen verktyg till att förebygga och hantera 
situationer som kan uppstå. Förvaltningen bedömer att utbildning 
måste ges kontinuerligt över tid så att kompetensen upprätthålls. 
 
Uppdraget kan ändra karaktär om behovsbilden förändras som t. ex. 
att gruppen av brukare med ett utåtagerande beteende med grund i 
psykiatrisk sjukdom ökar. 

 
_________ 
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Äldreförvaltningens ledningsgrupp ÄN 2015.25.709 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 102 
 Program för omvårdnadsboende 2015 - 20130 
 

Förvaltningschef Martin Olsson inleder ärendet med en kort information 
och verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger föredrar ärendet. 

 
 Yrkande 

Kent Lewén yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag och arbetsutskottets 
majoritetsbeslut. 

  
Jan-Åke Nordin (M), Sigrid Johansson (M), Marianne Nordin (M) och  
Britt-Marie Strömkvist (KD) yrkar på bifall till att-sats 1-4.  

  
Tilläggsyrkande på att-sats 5 som lyder: omvårdnadsboendet Benabacken 
ska läggas ner senast 2016-06-30, under förutsättning att annan 
verksamhet kommer att inrymmas i dess lokaler, exempelvis 
trygghetsboende. 
 
Yrkar bifall till att-sats 6-7. 
 
Tilläggsyrkande på att-sats 8 som lyder: uppdra till äldreförvaltningen att 
senast 2016-02-01 återkomma till äldrenämnden med förslag avseende 
utbyggnad/nybyggnad av omvårdnadsboende i Rödeby, på nuvarande 
tomten där Mogården är etablerad idag, inkluderat nedläggning av 
omvårdnadsboendet i Fridlevstad. 
 
Yrkar bifall till att-sats 9. 
 
Tilläggsyrkande på att-sats 10 som lyder: uppdra till äldreförvaltningen att 
verka för att omvårdnadsboendena Fridlevstad och Björkhaga i samband 
med nedläggning omvandlas till trygghetsboenden. 
 
Yrkar bifall till att-sats 11. 
 
Tilläggsyrkande på att-sats 12 som lyder: omvårdnadsboendet Adlersten 
läggs ner i samband med etablering av nytt omvårdnadsboende i de 
centrala delarna av Karlskrona. 
 
 forts. 
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  ÄN 2015.25.709 
 
 
 
 
 § 102 (forts). 
 Program för omvårdnadsboende 2015 – 20130 
  

Eva-Marie Malmgren (S) yrkar avslag på Jan-Åke Nordins (M),  
Sigrid Johanssons (M), Marianne Nordins (M) och Britt-Marie Strömkvists 
(KD) tilläggsyrkande att-sats nummer 5 och att-sats nummer 8 och bifall till 
att-sats 10 och 12. 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till eget tilläggsyrkande att-sats nummer  
5 och 8. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på äldreförvaltningens förslag, att-sats 
nummer 5 mot Jan-Åke Nordins (M), Sigrid Johanssons (M) Marianne 
Nordins (M) och Britt-Marie Strömkvists (KD) tilläggsyrkande att-sats 
nummer 5. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda arbetsutskottets 
förslag röstar JA. Den som vill biträda Jan-Åke Nordins (M),  
Sigrid Johanssons (M), Marianne Nordins (M) och Britt-Marie Strömkvists 
(KD) tilläggsyrkande röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Kent Lewén (FP), Eva-Lotta Altvall (S),  
Christer Göstasson (S), Marianne Abrahamsson (S), Marcus Gadd (S), 
Åsa Larsson (SD), Bo Hugmark (SD) Sven-Åke Falkstrand (C),  
Emma Hilborn (V), Ulf Härstedt (S) och Eva-Maria Malmgren (S). 
 
Följande röstar NEJ: Jan-Åke Nordin (M), Sigrid Johansson (M),  
Marianne Nordin (M) och Britt-Marie Strömkvist (KD). 
 
11 röstar JA och fyra röstar NEJ och därmed finner ordföranden att 
arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
Därefter ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag,  
att-sats nummer 8 mot Jan-Åke Nordins (M), Sigrid Johansson (M), 
Marianne Nordins (M) och Britt-Marie Strömkvists (KD) tilläggsyrkande  
att-sats nummer 8. 
 
 forts. 

  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

27 maj 2015 12 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
 ÄN 2015.25.709 
 
 
 
 

 § 102 (forts). 
 Program för omvårdnadsboende 2015 – 20130 

 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda arbetsutskottets 
förslag röstar JA. Den som vill biträda Jan-Åke Nordins (M),  
Sigrid Johanssons (M), Marianne Nordins (M) och Britt-Marie Strömkvists 
(KD) tilläggsyrkande röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Kent Lewén (FP), Eva-Lotta Altvall (S),  
Christer Göstasson (S), Marianne Abrahamsson (S), Marcus Gadd (S), 
Åsa Larsson (SD), Bo Hugmark (SD) Sven-Åke Falkstrand (C),  
Emma Hilborn (V), Ulf Härstedt (S) och Eva-Maria Malmgren (S). 
 
11 röstar JA och fyra röstar NEJ och därmed finner ordföranden att 
arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Jan-Åke Nordin (M), Sigrid Johansson (M), Marianne Nordin (M) och  
Britt-Marie Strömkvist (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 
 

Äldrenämnden beslutar således 
 
1. att  fastställa förslag till Program för omvårdnadsboende 2015-2030 att 
gälla som inriktning för planering av omvårdnadsboende, 
 
2. att  översyn av Program för omvårdnadsboende skall göras minst 
vartannat år och fastställas av äldrenämnden, 
 
3. att  omvårdnadsboendet Mogården skall läggas ner senast  
1 februari 2016, 
 
4. att  införa inflyttningsstopp vid omvårdnadsboendet Mogården, 
 
5. att  omvårdnadsboendet Benabacken skall läggas ner senast  
30 juni 2016, 
 
 forts. 
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 § 102 (forts). 
 Program för omvårdnadsboende 2015 - 20130 

 
 
6. att  införa inflyttningsstopp vid omvårdnadsboendet Benabacken, 
 
7. att  uppdra till äldreförvaltningen att snarast återkomma till 
äldrenämnden med förslag avseende omvandling av del av Fregatten från 
omvårdnadsboende till trygghetsbostäder, 
 
8. att  uppdra till äldreförvaltningen att senast 1 februari 2016 återkomma 
till äldrenämnden med förslag avseende utbyggnad av nytt omvårdnads-
boende i Rödeby inkluderat nedläggning av omvårdnadsboendet 
Fridlevstad, 

  
9. att  uppdra till äldreförvaltningen att senast 1 februari 2016 återkomma 
till äldrenämnden med förslag avseende utbyggnad av nytt omvårdnads-
boende i Nättraby inkluderat nedläggning av omvårdnadsboendet 
Björkhaga, 

 
10. att  uppdra till äldreförvaltningen att verka för att omvårdnadsboendena 
Fridlevstad och Björkhaga i samband med nedläggning omvandlas till 
trygghetsboenden, 

 
11. att  uppdra till äldreförvaltningen att senast 1 november 2015 
återkomma till äldrenämnden avseende förslag om utbyggnad av nya 
omvårdnadsboende inom centrala Karlskrona, samt 

 
12. att  omvårdnadsboendet Adlersten läggs ner i samband med etablering 
av nytt omvårdnadsboende i de centrala delarna av Karlskrona. 
 
 
Ärendet 
Äldrenämnden har genom fastställandet av Verksamhetsplan 2015, 
plan 2016-2017, äldrenämnden den 28 januari 2015 § 21, gett 
äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på program för 
omvårdnadsboende omfattande perioden 2015-2030. 
 
 forts. 
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 Program för omvårdnadsboende 2015 - 20130 
 

Förslag till program har framtagits. Programmet tar upp nuläges-
beskrivning, beräkning av behov med hänsyn till den fördjupade 
analysen av bl.a. kostnader, verksamhet och befolkning inom äldre-
omsorgen i Karlskrona kommun som Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, har framtagit på uppdrag av Karlskrona kommun, 
och förslag på direkta åtgärder samt inriktning på längre sikt. 
 
Äldreförvaltningens avsikt är att programmet ska utvecklas inför 
kommande översyn som senast föreslås fastställs av äldrenämnden 
inom två år. 
 
_________ 
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 § 103 
 Anmälningsärenden 
 

1. Kommunfullmäktige 19 mars 2015 § 49. Finansrapport december 2014. 
2. Kommunstyrelsens allmänna utskott 9 mars 2015 § 21. 

Bokslutsberedning 2014. 
3. Kommunstyrelsen 31 mars 2015 § 123. Förordnande av kommun-

direktör, förvaltningschef/kommunikation och 
förvaltningschef/näringsliv. 

4. Förvaltningsrätten i Växjö. Dom 2015-04-16. Avser bostadsanpass-
ningsbidrag enligt lagen (1992:1573) om bostadsanpassningsbidrag   
m. m. 

5. Cirkulär 15:14. Sveriges Kommuner och Landsting 2015-04-16. Vår-
propositionen och vårändringsbudgeten för år 2015. 

  
 ________ 
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 § 104 
 Kurser och konferenser 
 
 Inga anmälningar. 
  
 ________ 
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 § 105 
 Delegeringsbeslut 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 

1. Delegationsrapport 1 mars – 31 mars 2015. 
2. Äldreförvaltningen den 24 april 2015. Återkallat kostnadsbeslut för 

bostadsanpassningsbidrag. ÄN BAB 2014.910.274. 
 
_________ 
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 § 106 (b) 
 Övrigt 
 
 Insändare i Blekinge läns tidning 25 maj 2015 

Jan-Åke Nordin (M) frågar hur ledningen ställer sig till rubricerad 
insändare som handlar om att hemtjänstpersonalen mår dåligt. 
 
Verksamhetschef Carina Thörnqvist svarar. 
 
 
Facebookgruppen ”Vi är äldreomsorgen” 
Jan-Åke Nordin (M) frågar hur semesteruttaget ser ut med anledning att 
personalen inte får ta ut semester. 
 
Förvaltningschef Martin Olsson svarar. 
 
 
Framtidsprogrammet för äldrenämnden 
Jan-Åke Nordin (M) undrar när beslutsunderlaget är framtaget för 
äldrenämndens framtidsprogram. 
 
Utvecklingschef Eva Herbertsson svarar att ett utkast är framtaget och 
beslut kommer att tas till hösten. 
 
 
Delegationsbeslut 
Kent Lewén (FP) har önskemål om att delegationslistorna ska vara i 
alfabetisk namnordning. 
 
Verksamhetschef Tina Astevall tar med sig frågan. 
 

 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015.97.015 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
Akten 
 
 
 § 106 

Remissyttrande över förslag till organisering och 
ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns POSOM  

  
 Äldrenämnden beslutar 
  

1. att  överlämna yttrandet till socialnämnden och 
kommunfullmäktige, samt 

 
 2. att anse paragrafen för omedelbart justerad. 
  
  
 Ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har, efter önskemål från 
socialförvaltningen, lämnat förslag på alternativ lösning för POSOM-
funktionen (Psykiskt- och socialt omhändertagande) i kommunen. 
Äldreförvaltningen har getts möjlighet att yttra sig över det förslag 
som arbetats fram gällande ny struktur för POSOM. 
 
I en krissituation inom äldreförvaltningen har vi med nuvarande 
organisation haft möjlighet att erbjuda stöd till berörda av både 
POSOM-grupp och med egen intern kompetens. Ett deltagande i 
POSOM-gruppen kommer innebära att fler medarbetare får mer och 
fördjupad kompetens i krishantering som sedan kommer hela 
förvaltningen till nytta. 
 
Förvaltningens interna krisarbete leds av förvaltningschefen. Det är 
förvaltningschefen som fördelar uppgifter och för arbetet framåt. När 
krisgruppen aktiveras har förvaltningschefen en central funktion. 
 
Äldreförvaltningen ser en risk i att förvaltningschefen får en splittrad 
roll och förväntas samlas i POSOM-styrgrupp samtidigt som det 
interna krisgruppsarbetet i förvaltningen ska sättas igång. Det interna 
arbetet riskerar därmed att fördröjas. 
 
Äldreförvaltningen har med skrivelse den 21 maj 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
_________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 15 juni 2015. 
 
 
§ 114 Avvikelser och fallrapporter jan – april 2015 
 
§ 115 Budget- och verksamhetsuppföljning per 31 maj 2015 
 
§ 116 Riktlinjer för avgiftshandläggning i äldreförvaltningen 
 
§ 117 Hyreskostnader, Hammarbygården 
 
§ 118 Äldreförvaltningens donationsfonder 
 
§ 119 Uppsägning av avtal, Femtiofemplus AB 
 
§ 120 Anmälningsärenden 
 
§ 121 Kurser och konferenser 
 
§ 122 Delegeringsbeslut 
 
§ 123 Övrigt 
 
§ 124 Sommarhälsning 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

måndagen den 15 juni klockan 14.00 – 16.00 
 
Beslutande  Ordförande Eva-Marie Malmgren (S)  

1:e v ordf Kent Lewén (FP)  
2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Eva Lotta Altvall (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Marcus Gadd (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V) 
  
Ersättare Camilla Hansson (M)  

 
Övriga Närvarande ersättare Ingalill Niklasson (S) 
  Ulf Härstedt (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Malin Follin (S) 
  Ingrid Andersson (SD) 
  Agnetha Möller (FP) 
  Jan-Olof Andersson (MP) 
   

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson 
 Controller Maria Stivén 

MAS Ann-Britt Mårtensson 
SAS Annika Tronje 
Verksamhetschef Carina Thörnquist 
Bitr verksamhetschef Anna Bergström 
Verksamhetschef Tina Astevall 
Avgiftshandläggare Liselotte Silverbark 
Avgiftshandläggare Annika Strömsteen 
 

 
Övriga   ----------  
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Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Marianne Nordin  
 
Justerade paragrafer §§ 114 -124 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Eva-Marie Malmgren 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Marianne Nordin 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 17 juni 2015 
Intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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Ledningsgruppen ÄN 2015.183.770 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 114 
 Avvikelser och fallrapporter jan – april 2015 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson och socialt 
ansvarig samordnare Annika Tronje informerar i ärendet. 
 
Rapporten omfattar avvikelser och rapporter för 1:a tertialet 2015 samt 
vissa jämförelser med år 2014. 
 
Information om långsiktigt förebyggande sker. 
 
Verksamhetschef Carina Thörnqvist informerar om fallprevention och 
avvikelser rörande området hemtjänst. 
 
Biträdande verksamhetschef Anna Bergström informerar om fallprevention, 
klagomål, Lex Sarah och avvikelser rörande området särskilt boende. 

 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 
 
_________ 
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Äldreförvaltningens ledningsgrupp ÄN 2015.77.042 
Kommunledningsförvaltningen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 § 115 
 Budget- och verksamhetsuppföljning per 31 maj 2015 
  
 Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
  
 Yrkande 

Eva-Marie Malmgren (S) yrkar på att ta bort ”förbättringar” från styrkortet 
fram till dess vi har ett system för att mäta förbättringar. 
 
Äldrenämnden biföll yrkandet. 

  
 Äldrenämnden beslutar således 
  

1. att  godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 
äldrenämnden per 31 maj 2015, samt 
 
2. att  ta bort ”förbättringar” från styrkortet fram till dess att äldre-
förvaltningen har ett system för att mäta förbättringar. 

  
  
 Ärendet 

Äldrenämndens tilldelade ram för 2015 uppgår till 766,4 mnkr enligt ständig 
budget den 31 maj 2015. Nettokostnadsutfall per maj uppgår till  
317,8 mnkr och avviker positivt mot budget med 2,1 mnkr. 
 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat med en tilldelad ram motsvarande 9,7 mnkr. Nettokostnadsutfallet 
för bostadsanpassningsbidraget per maj uppgår till 3,1 mnkr och avviker 
positivt med 0,9 mnkr. 
 
Verksamheten exklusive bostadsanpassning bedöms kunna bedrivas inom 
tilldelad ram för 2015. Även nivån för kostnader för bostadsanpassning 
ryms än så länge inom tilldelad ram och ingen avvikelse beräknas för 
helåret. 
 
Övrig rapportering som ingår i rapporten är personalredovisning och 
styrkort samt utfall. 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015.203.730 
Avgiftsgruppen 
Akten 
 
 
 § 116 
 Riktlinjer för avgiftshandläggning i äldreförvaltningen 
  

Verksamhetschef Tina Astevall, avgiftshandläggarna Liselotte Silverbark 
och Annika Strömsteen föredrar ärendet. 
 
Yrkande 
Kent Lewén (FP) och Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 

 Äldrenämnden beslutar  
 
att  riktlinjer för avgiftshandläggning i äldreförvaltningen ersätter 
tillämpningsanvisningarna beslutade av äldrenämnden den 27 januari 
2010. 
 
 
Ärendet 
Nuvarande tillämpning Tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldre- och 
handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen i Karlskrona kommun 
beslutades av äldrenämnden den 27 januari 2010 med diarienummer 
ÄN 209.477.736. 
 
Förslag till nya riktlinjer för avgiftshandläggning har pågått under en längre 
tid och det fanns ett stort behov av revidering då lagstiftning har ändrats 
samt att det fanns behov av att förtydliga vissa delar för att underlätta 
hantering av avgifter. 
 
Revidering har skett genom att många ord och formuleringar har ändrats, 
de förändringar som reviderats avseende handläggningen är följande: 
 
• Regler för nedsättning av matkostnad punkt 18 i nuvarande tillämp-

ningsanvisning har tagits bort. 
• Förtydligande har gjorts i förslag till riktlinje 6.1.2, att det krävs 

uppvisande av intyg från läkare eller dietist om det föreligger medicinska 
skäl som kan ge höjning av minimibelopp. 

• Det fanns två beslut som äldrenämnden tidigare fattat beslut om men 
det är ej inskrivna i nuvarande tillämpningsanvisningar, 2013-01-30       
§ 112 och 2014-01-29 § 146. 

 ________  
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 § 117 
 Hyreskostnader Hammarbygården 
 

Förvaltningschef Martin Olsson informerar att Hammarbygården ska 
prioriteras upp vilket innebär extra kostnader för bland annat lås- och 
larmsystem och sprinklersystem. 
 
Det innebär en utökad årshyra där omprioriteringar måste göras i budget. 

 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
_________ 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

15 juni 2015 8 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 118 
 Äldreförvaltningens donationsstiftelser 
 

Förvaltningschef Martin Olsson informerar att inriktningen kommer att vara 
densamma.  
 
Karl Gustafssons fond och May Carlssons minnesfond blir oförändrade, 
resten ansöker man om permutation (ändring av stiftelsens föreskrift). 

 
 Fonder som administreras av äldreförvaltningen är: 
  

• Elisabeth Lindströms fond 

• Leopold Rubens sjukvårdsfond 

• Ellen Wennbergs fond 

• Ida Karlssons fond 

• Karl Gustafssons fond 

• Matilda Petterssons fond 

• Matilda Blomqvists fond 

• Nils och Ida Karlssons samt Hulda Olssons samfond för pensionärer 
• May Carlssons minnesfond 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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Femtiofemplus AB ÄN 2014.511.730 
Äldreförvaltningens ledningsgrupp 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 119 

Uppsägning av avtal med Femtiofemplus AB avseende utförande av 
hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem 

 
 Förvaltningschef Martin Olsson föredrar ärendet. 
 
 Yrkande 
 Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  säga upp avtal Eget val i hemtjänsten med Femtiofemplus AB med 
omedelbar verkan. 

 
  
 Ärendet 

Femtiofemplus AB är godkänt som utförare av insatser inom kategorierna 
service samt städ och tvätt inom valfrihetssystemet i hemtjänsten. Avtal är 
tecknat för perioden 1 november 2014 till 31 oktober 2020. 
 
Sedan avtalsperiodens start har två brukare valt Femtiofemplus för 
utförande av beviljade insatser. Femtiofemplus har inte verkställt något av 
besluten. 
 
Vid kontakt med Femtiofemplus meddelar företaget att de inte har någon 
verksamhetsansvarig för uppdraget i Karlskrona och inte heller kan ta emot 
brukare. De kan inte heller ange någon tidpunkt då de kan ta emot brukare 
i enlighet med avtalet. Femtiofemplus har tagit upp frågan om möjlighet att 
vara vilande. 
 
Avtalet ger ingen möjlighet för utföraren att vara vilande. Äldre-
förvaltningens bedömning är att Femtiofemplus på väsentliga punkter inte 
uppfyllt sitt åtagande i enlighet med avtalet och inte heller har förmåga att 
uppfylla detta i nuläget. Uppsägning bör därför ske med omedelbar verkan. 
 
 forts. 
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 ÄN 2014.511.730 
 
 
 
 

 § 119 (forts). 
Uppsägning av avtal med Femtiofemplus AB avseende utförande av 
hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem 

 
Femtiofemplus AB har möjlighet att åter ansöka om godkännande då de 
har förmåga att uppfylla uppdraget. 
 
_________ 
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 § 120 
 Anmälningsärenden 
 

1. Kommunfullmäktige 23 april 2015 § 60. Avsägelser av kommunala 
uppdrag. 

2. Kommunfullmäktige 23 april 2015 § 73. Resultatreglering och överförande 
av investeringsmedel 2014. 

 
_________ 
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 § 121 
 Kurser och konferenser 
 
 KTH Ny Teknik 

Eva- Marie Malmgren (S) informerar om utbildningstillfället som rör ny 
teknik som ägde rum på KTH.  
 
_________ 
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 § 122 
 Delegeringsbeslut 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut 
 

1.  Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag den   
1 april 2015. 

2. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag den  
24 april 2015. 

3. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag den    
4 maj 2015. 

4. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag den  
19 maj 2015. 

 
_________ 
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 § 123 
 Övrigt 

 
Skärpta hygienkrav 
Lena Tvede Jensen (S) undrar hur förvaltningen planerar inför de nya 
föreskrifter som börjar gälla från och med den 1 januari 2016, då det 
kommer att betyda ökade utgifter. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson svarar att arbetet 
har startats upp. 
 
 
Anmälningsärenden i läsplattan 
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher informerar om att anmälnings-
ärenden till nämnden kommer att från och med augustis möte 
fortsättningsvis endast ligga i läsplattan. 
 
 
Café på Lorentsberg 
Lena Tvede Jensen (S) informerar att tillsammans med Sven-Åke 
Falkstrand (C) kommer Café Lorentsberg öppna till sommaren. 
 
Cafét kommer att hålla öppet varje torsdag under juli månad från klockan 
13.30 – 16.30, med första öppetdag den 2 juli 2015. 

 
 ________ 
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 § 124 
 Sommarhälsning 
 

Ordförande Eva-Marie Malmgren (S) önskar äldrenämnden och 
förvaltningens tjänstemän en trevlig sommar. 

 
Jan-Åke Nordin (M) tillsammans med äldrenämnden önskar  
ordföranden en trevlig sommar. 
 
_________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 26 augusti 2015. 
 
 
§ 131 Sveriges bästa äldreboende 
 
§ 132 Verkställighet boendeplanering 
 
§ 133 Stimulandsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 - 2018  
§ 134 Revidering av äldrenämndens inriktningsmål. Utgår. 
 
§ 135 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 juni 2015 
 
§ 136 Remiss. Bostadsförsörjningsplan 
 
§ 137 Anmälningsärenden 
 
§ 138 Kurser och konferenser 
 
§ 139 Delegeringsbeslut 
 
§ 140 Övrigt 
 
§ 141 Val 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 26 augusti klockan 14.00 – 16.20 
 
Beslutande  Ordförande Eva-Marie Malmgren (S), kl 14.00-16.00  
  §§ 131-135 
 Ordförande Kent Lewén (FP), kl 16.00-16.20  
  §§ 136 - 141 
 1:e v ordf Kent Lewén (FP), kl 14.00-16.00 §§ 131-135
 2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 

  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Eva Lotta Altvall (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Marcus Gadd (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V) 
  

 Ersättare Ingalill Niklasson (S) 
  Björn Liljekrantz (M) 
  Ulf Härstedt (S), kl 16.00-16.20 §§ 136-141 
  Lena Tvede-Jensen (S), kl 16.00-16.20  
  §§ 136-141 
 
Övriga Närvarande ersättare Ulf Härstedt (S), kl 14.00-16.00 §§ 131-135 
  Lena Tvede-Jensen (S), kl 14.00-16.00  
  §§ 131-135 
  Malin Follin (S) 
  Camilla Hansson (M) 
  Gustav Sundberg (SD) 
  Ingrid Andersson (SD) 
  Agnetha Möller (FP) 
  Jan-Olof Andersson (MP)  

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertsson 
Verksamhetschef Carina Thörnquist 
Områdeschef Ann-Sofie Olsson 
Teamledare Ulrika Karlsson 
Controller Maria Stivén 
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Övriga   -----------  
 
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Åsa Larsson 
 
Justerade paragrafer §§ 131 - 141 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande __________________________               _______________________
 Eva-Marie Malmgren §§ 131-135 Kent Lewén §§ 136-141 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Åsa Larsson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 4 september 2015 
intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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 § 131 
 Sveriges bästa äldreboende 
 
 Områdeschef Ann-Sofie Olsson tillsammans med teamledare  
 Ulrika Karlsson informerar i ärendet. 
 
 Informationen består bl. a. av: 
 

• Fysiska utemiljön 

• Framkomligheten 

• Entrén och lägenheterna 

• Daglig verksamhet, träffpunkten 

• SPA, motionsrum 
• Funktionella badrum 
• Den öppna planlösningen 

 
De prispengar som delades ut till Sveriges bästa äldreboende ska 
hyresgästerna bestämma vad det ska användas till. 
 
Ordföranden överlämnar en blombukett och gratulerar till utnämningen. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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 § 132 
 Verkställighet boendeplanering 
 
 Utvecklingschef Eva Herbertsson informerar i ärendet. 
 
 Benabacken 

Tre överklaganden ligger i förvaltningsrätten i Växjö. Samtal har påbörjats 
med brukare och anhöriga. 
 
Mogården 
I dagsläget finns 14 brukare kvar. Sju ska flytta till Elineberg i september. En 
enhet inom Mogården tomställs. 
 
Fregatten 
10 ledigheter är lediga. En plan är framtagen som ska presenteras på 
äldrenämndens arbetsutskott den 9 september 2015. 
 
Personal 
Förhandlingar med de fackliga organisationerna är klara. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 _________ 
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 § 133 
 Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015- 2018 
 
 Förvaltningschef Martin Olsson informerar i ärendet. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  ge äldrenämndens arbetsutskott delegation att besluta  om verkställighet 
i den konkritiserade lista som ska tas fram. 
 
 

 Ärendet 
 Bidragets storlek 

995 miljoner för 2015 och fördelningen baseras på standardkostnaden för 
äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. 

 
 Vilka kan ta del 

Varje kommun rekvirerar medel både för sin och enskilda utförares 
verksamheter där både särskilt boende och hemtjänst omfattas. 
 
Syfte 
Tillbringa mer tid med den enskilde. Möjlighet för personalen att gemensamt 
utveckla verksamheten samt skapa ökad trygghet, kvalitet och kontinuitet för 
den enskilde. 
 

 
_________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015.95.042 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 134 
 Revidering av äldrenämndens inriktningsmål 
 

Ärendet utgår och en genomgång ska ske av äldrenämndens tidigare 
inriktningsmål på äldrenämndens möte i september 2015. 

 
  
 ________ 
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Äldreförvaltningens ledningsgrupp ÄN 2015.77.042 
Kommunledningsförvaltningen 
Revisionen 
Akten 
  
 
  
 
 § 135 
 Budget- och verksamhetsuppföljning per 30 juni 2015 
 
 Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 

Verksamhetschef Carina Thörnquist informerar om arbetet med 
omställningen för hemtjänsten. 

 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 
äldrenämnden per den 30 juni 2015. 

 
 
 Ärendet 

Äldrenämndens tilldelade ram för 2015 uppgår till 766,4 mnkr enligt ständig 
budget den 30 juni 2015. Nettokostnaderna uppgår till 380,7 mnkr per juni 
och avviker positivt mot budget med 4,5 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat. Tilldelad ram uppgår till 9,7 mnkr. Nettokostnaderna för 
bostadsanpassningsbidraget uppgår till 4,6 mnkr per juni och avviker positivt 
med 0,3 mnkr. 

 
Verksamheten exklusive bostadsanpassning bedöms kunna bedrivas inom 
tilldelad ram för 2015. Även nivån för kostnader för bostadsanpassning ryms 
än så länge inom tilldelad ram och ingen avvikelse beräknas för helåret. 

 
Övrig rapportering som ingår i rapporten är personalredovisning och styrkort 
samt utfall. 

 
 
 ________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ÄN 2015.192.210 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 136 
 Remiss. Bostadsförsörjningsplan 
 
 Yrkande 

Jan-Åke Nordin (M) yrkar på tillägg under punkt 5, Jämställdhet och 
mångfald, före punkt a) att texten ”Alla människors lika värde” läggs till. 
 
Sigrid Johansson (M) yrkar på tillägg under punkten b) att ”utbildning” ska 
läggas till. 
 
Emma Hilborn (V) yrkar på tillägg under rubriken Utmaningar och möjligheter 
att texten ”Vi ser idag tydliga tecken på klimatförändringar, såsom skyfall och 
översvämningar. Vid planering av nybyggnation och omfattande renoveringar 
är det av stor vikt att underlag tas fram som visar på hur exempelvis 
Lyckebyån översvämmas och var vattensamlingar vid skyfall sker”. 
 
Eva-Lotta Altevall (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Emma Hilborns 
yrkande. 
 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Nordins (M) tilläggsyrkande och 
finner att äldrenämnden beslutar bifalla densamma. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Sigrid Johanssons (M) 
tilläggsyrkande och finner att äldrenämnden beslutar bifalla densamma. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Emma Hilborns (V) 
tilläggsyrkande och finner att äldrenämnden beslutar bifalla densamma. 
 
 
 forts. 
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 ÄN 2015.192.210 
 

 § 136 (forts). 
 Remiss. Bostadsförsörjningsplan 
  
 Äldrenämnden beslutar således 
  

1. att  under punkt 5, Jämställdhet och mångfald, före punkt a) lägga till 
texten ”Alla Människors lika värde”, 
 
2. att  under punkt b) lägga till ”utbildning”, 
 
3. att  under rubriken Utmaningar och möjligheter, lägga till texten ”Vi ser 
idag tydliga tecken på klimatförändringar, såsom skyfall och översvämningar. 
Vid planering av nybyggnation och omfattande renoveringar är det av stor 
vikt att underlag tas fram som visar på hur exempelvis Lyckebyån 
översvämmas och var vattensamlingar vid skyfall sker” samt 
  
4. att  lämna synpunkter på förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen – 
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun enligt 
äldreförvaltningens synpunkter. 

  
  
 Ärendet 

Riktlinjerna anger grunden för en handlingsplan och tillsammans kommer 
dessa två dokument att utgöra Karlskrona kommuns bostads-
försörjningsprogram. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammets syfte anges vara ”att underlätta kommande 
beslut av investeringar, budgetstrategier och andra nödvändiga beslut för att 
samordna kommunens fysiska utveckling och befolknings-tillväxt i enlighet 
med översiktsplanens inriktning”. 
 
Förslag till riktlinjer redovisar externa och interna förutsättningar för 
bostadsförsörjningen samt vilka verktyg kommunen har till sitt förfogande. 
Utifrån en genomförd marknadsanalys beskrivs bostadsmarknaden i 
Karlskrona kommun. 
 
Dokumentet innehåller förslag till Karlskrona kommuns bostadspolitiska mål 
samt en beskrivning av insatser (ställningstaganden) som behövs för att nå 
målen. 
 
Äldreförvaltningen har med skrivelse den 22 juli 2015 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. 

  
 ________  
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 § 137 
 Anmälningsärenden 
 

1. Förvaltningsrätten i Växjö. Dom 2015-04-30. Avser bistånd i form av 
särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Mål nr 769-15. 
2. Kommunfullmäktige 2015-06-03 § 90. Kommunala val. 
3. Kommunfullmäktige 2015-06-03 § 94. Uppföljning per den 31 mars 2015 
för Karlskrona kommuns samlade verksamhet. 
4. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 124. Förslag till riktlinjer för God 
Ekonomisk Hushållning. 
5. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 116. Årsredovisning år 2014 för 
Karlskrona kommun. 
6. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 118. Förslag till kommun-
gemensam värdegrund. 
7. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 125. Budget 2016 och planer 2017-
2018 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter. 
8. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 117. Rapport avseende finans-
verksamhet första tertialet 2015. 
9. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 114. Kommunala val. 
10. Kommunövergripande samverkansgruppen 2015-05-21. Protokoll. 
11. Inspektionen för vård och omsorg IVO. Beslut 2015-07-03. IVO avslutar 
ärendet. 
12. Kommunfullmäktige 16-17 juni 2015 § 115. Revisionsberättelse år 2014 
och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona kommun. 

 
 ________ 
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 § 138 
 Kurser och konferenser 
 

 Inga anmälningar. 
 
 ________ 
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 § 139 
 Delegeringsbeslut 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 

1.  Delegationsrapport maj 2015. 
2.  Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag den    8 

juni 2015. 
3.  Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag den   17 

juni 2015. 
4.  Bostadsanpassningsbidrag, reparationer, besiktningar m m 1 januari – 

25 juni 2015. 
_________ 
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 § 140 
 Övrigt 
 
 Utökad verksamhet på Lorentsberg 

Lena Tvede Jensen (S) frågar om det kommer bli någon utökad 
verksamhet på Lorentsberg. 

 
Verksamhetschef Carina Thörnqvist svarar att utvärdering ska göras efter 
sommarens verksamhet och därefter ska beslut tas. 
 
 
Utvecklingsdagar på Stufvenäs 9-10 september 2015 
Ordförande Kent Lewén (FP) uppmanade äldrenämndens arbetsutskotts 
ledamöter och ersättare att boka upp 9-10 september för utvecklingsdagar. 
En inbjudan kommer att gå ut. 
 
 
Föreläsning 
MAS Ann-Britt Mårtensson informerar om att professor i geriatrik  
Yngve Gustafsson gästar Karlskrona den 22 september 2015 där 
föreläsningar kommer att ske på eftermiddagen och kvällen i konserthuset. 
Inbjudan skickas ut till äldrenämnden. 

 
 
 ________ 
 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

26 augusti 2015 15 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
Valda  ÄN 2015.3.102 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 141 
 Val arbetsutskott 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

1. att  som ordinarie ledamot välja Britt-Marie Strömkvist (KD) efter Elin 
Håkansson (KD), samt 

 
 2. att  som ersättare välja Ann Nilsson (KD) efter  
 Britt-Marie Strömkvist (KD), samt 

 
3. att  som ersättare välja Agneta Persson (C) efter  
Julia Johansson (C). 

 
 ________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 23 september 2015 
 
 
§ 149 Nya förtroendevalda 
 
§ 150 Information. Förtroendenämnd. Utgår 
 
§ 151 Information. Nattfastemätning vecka 21 
 
§ 152 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser vecka 17 år 2015 
 
§ 153 Revidering av äldrenämndens inriktningsmål 
 
§ 154 Budget- och verksamhetsuppföljning, delårsbokslut den 31 augusti 2015 
 
§ 155 Sammanträdesplan för år 2016 
 
§ 156 Remiss. Förslag till kulturkvarter kv Bonde 
 
§ 157 Anmälningsärenden 
 
§ 158 Kurser och konferenser 
 
§ 159 Delegeringsbeslut 
 
§ 160 Övrigt 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 23 september klockan 14.00 – 16.25 
 
Beslutande  Ordförande Eva-Marie Malmgren (S)  

1:e v ordf Kent Lewén (FP)  
2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Emma Hilborn (V) 
 Britt-Marie Strömqvist (KD) 
  
Ersättare Ingalill Niklasson (S) 

  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Agnetha Persson (C) 

 
 
Övriga Närvarande ersättare Camilla Hansson (M) 
  Ingrid Andersson (SD) 
  Agnetha Möller (FP) 
  Jan-Olof Andersson (MP) 
  Ann Nilsson (KD)  

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertson 
Dietist Jeanette Falck 
Controller Maria Stivén 
Controller Carina Andersson 
MAS Ann-Britt Mårtensson 
Verksamhetschef Maria Appelskog 
 

Övriga   ----------- 
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Bo Hugmark  
 
Justerade paragrafer §§ 149 - 160 
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Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Eva-Marie Malmgren 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Bo Hugmark 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 oktober 2015 
Intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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 § 149 
 Nya förtroendevalda 
 

 Ordföranden hälsar de nya förtroendevalda, Agnetha Persson (C) och  
 Ann Nilsson (KD), hjärtligt välkomna till sitt första nämndsmöte. 
 
 ________ 
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 § 150 
 Förtroendenämnd 
 
 Ärendet utgår. 
 
 ________ 
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 § 151 
 Nattfastmätning vecka 21 
 
 Dietist Jeanette Falck informerar i ärendet. 
 
 Redovisningen handlar om: 
 

• Vad är nattfasta och vad spelar nattfastan för roll? 

• Antal brukare med nattfasta kortare än 11 timmar 
• Medelvärde grupper 
• Statistik om bortfall maj 2013, maj 2014 och maj 2015 
 

 Informationen handlar även om fallrisk och nutrition. 
 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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Akten  ÄN 2011.366.704 
 
 
 
 
 
 
 
 § 152 
 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser vecka 17 år 2015 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson informerar i 
ärendet. 

 
 
 Ärendet 

Under vecka 17 år 2015 besvarande de patientansvariga sjuksköterskorna 
på kommunens omvårdnadsboende en enkät om hälso- och sjukvården. 

 
Enkäten är sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
undersökningen är en del i tillsynen. 
 
I år frågades bl.a. om samverkan med ansvarig läkare, förekomst av olika 
diagnoser och antal diagnoser per individ, läkemedelshantering och 
läkemedel, nutrition och säkerhet. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
_________ 
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Akten  ÄN 2015.95.042 
 
 
 
 
 
 
 
 § 153 
 Revidering av äldrenämndens inriktningsmål 
 
 Utvecklingschef Eva Herbertson informerar i ärendet. 
 
 Informationen handlar om 
 

• Kommunfullmäktiges mål 
• Äldrenämndens inriktningsmål – långsiktiga 

• En samlad inriktning för äldreomsorgens utformning 

• Bygger till delar på lagstiftning 

 
Ordföranden uppmanar de politiska grupperna att arbeta med nämndens 
inriktningsmål och beslut kommer att tas på äldrenämnden i oktober 2015. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________    
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Äldreförvaltningens ledningsgrupp ÄN 2015.77.042 
Kommunledningsförvaltningen 
Revisionen 
Akten 
  
 
  
 
 § 154 
 Budget- och verksamhetsuppföljning, delårsbokslut den  
 31 augusti 2015 
 
 Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

1. att  godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 
äldrenämnden per 31 augusti 2015, 

 
2. att  finansiera ersättning till utförare för brukare med enbart larm via 
reserven för hemtjänstersättning 2015, samt 
 
3. att  överlämna budget- och verksamhetsuppföljning per 31 augusti 2015 
till revisionen. 

 
 
 Ärendet 

Äldrenämndens tilldelade ram för 2015 uppgår till 766,5 mnkr enligt ständig 
budget den 30 juni 2015. Nettokostnaderna uppgår till 498 mnkr per 
augusti och avviker positivt mot budget med 9,9 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar verksamhet för bostadsanpassningsbidrag 
separat. Tilldelad ram uppgår till 9,7 mnkr. Nettokostnaderna för 
bostadsanpassningsbidraget uppgår till 5,6 mnkr per juni och avviker 
positivt med 0,9 mnkr. 
 
Prognosen som är förbättrad från 0 till 5 mnkr förutsätter att 
äldrenämndens reserv om 1 mnkr inte behöver användas. Den förbättrade 
prognosen beror på en lägre nivå av hemtjänsttimmar, mycket låga 
kostnader för betalningsansvar, lägre kostnader för utbildning än beräknat 
samt försäljning av korttidsplatser. 
 
 forts. 
 
 

 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

23 september 2015 10 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
  ÄN 2015.77.042 
 
 
 
 
 § 154 (forts). 
 Budget- och verksamhetsuppföljning, delårsbokslut den  
 31 augusti 2015 
 

Enligt förutsättningarna för valfrihetssystemet gäller att för brukare som 
enbart har insatsen trygghetslarm, eller serviceinsatser och/eller städ- och 
tvättinsatser tillsammans med trygghetslarm, besvaras alla larmanrop av 
kommunens verksamhet i egen regi. 
 
Detta är ett uppdrag som ligger utöver vad som ingår för utförare inom 
valfrihetssystemet och som inte kommunens verksamhet i egen regi hittills 
har erhållit någon ersättning för. Detta genererar en merkostnad för 
kommunens verksamhet i egen regi. I avvaktan på att förslag till ny 
ersättningsmodell finns framtagen föreslår äldreförvaltningen att justeringar 
görs i resursfördelningen inom ramen för reserven för hemtjänstersättning, 
max 0,8 mnkr för 2015. Ett analysarbete kommer att redovisas för 
äldreförvaltningen som ett underlag för att beräkna pris per larm. 

 
Kostnader för bostadsanpassning har stora månadsvariationer. Det 
rullande årsvärdet ligger dock i augusti i nivå med budget. Några stora 
ärenden kommer att avslutas under hösten och kostnaderna kommer då 
också att stiga. För tillfället bedöms verksamheten bedrivas inom ram. 

 
 
 ________ 
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Akten  ÄN 2015.289.006 
 
 
 
 
 
 
 
 § 155 
 Sammanträdesplan för år 2016 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden 
för år 2016. 

 
 
 Ärendet 

Äldreförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 
äldrenämnden för år 2016. Med på planen finns även förslag till datum för 
ärendeberedning, arbetsutskott, kommunala pensionärsrådets 
arbetsutskott och kommunala pensionärsrådet. 

 
 ________ 
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Kommunledningsförvaltningen ÄN 2015.207.880 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 156 
 Remiss. Förslag till kulturkvarter kv Bonde 
 
 Yrkanden 

Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till två egna 
tilläggsattsatser som lyder  
 
1. att  det görs en utredning, hur stor kostnaden blir för den verksamhet 
som inte ryms i kv Bonde, då den skall placeras någon annanstans, samt 
 
2. att i det fortsatta utredningsarbetet särskilt beaktar den tidigare 
Styrgruppens tankar kring satsning på tillgängligheten, både fysiskt och 
kommunikationsmässigt, ur ett äldreperspektiv. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på de två 
tilläggsyrkandena. 
 
Emma Hilborn (V) yrkar bifall till de två tilläggsyrkandena. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns (FP) bifallsyrkande till 
förvaltningens förslag mot Jan-Åke Nordins (M) tilläggsyrkande och finner 
att äldrenämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Ordförande ställer följande voteringsordning som godkänns, den som vill 
biträda Jan-Åke Nordins (M) förslag röstar NEJ och den som vill avslå 
densamma röstar JA till att-sats nr 1.           JA 
                           NEJ                                                         Rättelse enligt 
   författningslagen 26 § 
   2015-10-05/mlj 
 
Följande röstar NEJ: Eva-Marie Malmgren (S), Kent Lewén (FP),  
Alf Öien (S), Christer Göstasson (S), Marianne Abrahamsson (S), 
Åsa Larsson (SD), Bo Hugmark (SD), Inga-Lill Niklasson (S), 
Lena Tvede Jensen (S) och Agnetha Persson (C). 
 
 forts. 
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 ÄN 2015.207.880 
 

 
 

 § 156 (forts). 
 Remiss. Förslag till kulturkvarter kv Bonde 

 
Följande röstar JA: Jan-Åke Nordin (M), Sigrid Johansson (M),  
Marianne Nordin (M), Emma Hilborn (V) och Britt-Marie Strömqvist (KD). 
 
Därefter ställer ordförande följande voteringsordning som godkänns, den 
som vill biträda Jan-Åke Nordin röstar NEJ och den som vill avslå 
densamma röstar JA till att-sats nr 2.   JA 
                            NEJ   Rättelse enligt 
   författningslagen 26 § 
   2015-10-05/mlj 
 
Följande röstar NEJ: Eva-Marie Malmgren (S), Kent Lewén (FP),  
Alf Öien (S), Christer Göstasson (S), Marianne Abrahamsson (S), 
Åsa Larsson (SD), Bo Hugmark (SD), Inga-Lill Niklasson (S), 
Lena Tvede Jensen (S) och Agnetha Persson (C). 

  
Följande röstar JA: Jan-Åke Nordin (M), Sigrid Johansson (M),  
Marianne Nordin (M), Emma Hilborn (V) och Britt-Marie Strömqvist (KD). 

  
Reservation 
Jan-Åke Nordin (M), Sigrid Johansson (M), Marianne Nordin (M), 
Britt-Marie Strömqvist (KD) och Emma Hilborn (V) reserverar sig till förmån 
för eget tilläggsyrkande. 

 
 Äldrenämnden beslutar således 
  
 att  lämna sina synpunkter på utredning av kulturhus/kulturkvarter i  
 kv Bonde enligt äldreförvaltningens yttrande. 
  
  
 Ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsen har en utredning genomförts av 
kommunledningsförvaltningen för att visa om det är möjligt att skapa ett 
kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde. Utredningen har sänts på remiss till 
äldrenämnden. 
 
Utredningen har koncentrerats på att ta fram en övergripande bild av vad 
som kan rymmas i kv Bonde. Att hitta en bra lösning för stadsbibliotekets 
lokaler har haft hög prioritet inom utredningen. 
 
 forts. 
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  ÄN 2015.207.880 
 
 
 
 
 § 156 (forts). 
 Remiss. Förslag till kulturkvarteret i kv Bonde 
 

Utredningsrapporten menar att det finns goda möjligheter att skapa ett 
kulturkvarter i kv Bonde samt att skapa ett kulturtorg av Stortorget. 
 
Utredningen föreslår 
 

• Kommunfullmäktige fattar ett nytt inriktningsbeslut där placeringen 
av ett kulturhus på Kungsplan ändras till förmån för ett kultur-kvarter 
i kv Bonde. 

• Inriktningsbeslut omfattar också köp av Nordenskiöldska gården. 
• Kommunen går vidare med en fördjupad utredning om innehåll och 

funktioner. 
• Kommunen utlyser en arkitekttävling. 
• En projektgrupp tillsätts för det fortsatta arbetet. 
• En styrgrupp utses för projektet. 

 
 Äldreförvaltningens synpunkter 
  
 1. Allmänt 

Förslaget utgår från den nuvarande bebyggelsen där vissa delar ska 
bevaras medan andra ska rivas för att ge plats för nybyggnation. Detta ger 
en variation av ljus, ljud och form i den fysiska miljön och kan tilltala många 
seniorer. En sådan omgivning kan utnyttjas för att skapa mångfald av 
mötesplatser och lokaler för många olika grupper samtidigt (något för alla). 
 
2. Behov av tillgängliga allmänna kommunikationer 
Busstrafiken till Trossö har sin hållplats vid Hoglands Park cirka  
300 meter från bibliotekets nuvarande huvudingång. Busslinje 1 trafikerar 
Alamedan och Amiralitetsgatan varifrån det är dryga 200 meters gångväg 
till huvudingången. För personer med nedsatt rörelseförmåga kan dessa 
avstånd, särskilt när stadsbiblioteket är beläget uppe på en kulle, innebära 
ett konkret hinder för att ta del av utbudet i kultur-kvarteret. Då 
gångavståndet även till dagligvaruaffärerna och andra servicepunkter i 
centrum är långt från busshållplatser bör en möjlighet att starta en ny 
busslinje med god tillgänglighet utredas igen.  
 
 forts. 
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 ÄN 2015.207.880 
 
 

 § 156 (forts). 
 Remiss. Förslag till kulturkvarteret i kv Bonde 
   

Kommunala pensionärsrådet bör reserveras möjlighet att medverka i 
planeringen av en sådan linje så att de önskvärda förbättringarna i 
tillgänglighet för seniorer kan uppnås. 
 
3. Tillgänglighet i kulturkvarteret 
Med hänvisning till punkt 2 ovan, bör kulturkvarteret utrustas med många 
ingångar så att besökare slipper att gå utvändigt runt kvarteret. 
Passagerna invändigt ska vara planerade med god tillgänglighet, 
välmarkerade och väl belysta. 
 
4. Kulturskapande funktioner 
Seniorer representerar en stor andel kommuninvånare men är inte någon 
enhetlig grupp och ska inte heller ses som en sådan varken som kultur-
konsumenter eller skapare.  

  
Det är viktigt att kulturkvarteret planeras med tillräckliga ytor för replokaler 
för alla åldrar, lokaler för att utöva dans (möjlighet för rörelse utan att det 
handlar om jympa), lokaler för konst och hälsa, för teaterskapande (teater 
för äldre) och för mångkulturella möten. 
 
5. Koppling med konserthuset och en utställningslokal 
Utredningen innehåller också ett förslag att skapa ett kulturtorg av 
Stortorget där konserthusteatern ingår. Denna koppling förstärker det 
kulturella inslaget i centrum. Ännu bättre för besökare blir det om en 
skyddad gångväg kan ordnas via tunnlarna med hjälp av hissar/rulltrappor 
och rullband så att personer med nedsatt rörelseförmåga kan förflytta sig 
invändigt mellan olika fastigheter. 

  
6. Jämställdhet och mångfald 
Ett kulturkvarter ska finnas för alla invånare. Synpunkter som äldreför-
valtningen har tagit upp ovan är viktiga även ur dessa perspektiv. 
Lokalerna i kulturkvarteret ska vara planerade och utrustade med god 
tillgänglighet och upplevas som trygga och tilltalande. De ska erbjuda 
utrymmen för alla gruppers kulturkonsumtion och utövande. 
 
Kommuninvånarna 65 år och äldre bör reserveras möjlighet att medverka i 
det fortsatta arbetet vad gäller utformning och funktioner i det planerade 
kulturkvarteret. 

 
 ________ 
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 § 157 
 Anmälningsärenden 
 

1. Förvaltningsrätten i Växjö. Beslut 2015-07-31. Äldrenämndens beslut 
den 27 maj 2015 under § 102 bl a att omvårdnadsboendet Benabacken 
ska läggas ner senast den 30 juni 2016. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö. Beslut 2015-07-31. Äldrenämndens beslut 
den 27 maj 2015 under § 102 bl a att omvårdnadsboendet Benabacken 
ska läggas ner senast den 30 juni 2016. 

 
 
 ________ 
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 § 158 
 Kurser och konferenser 
 
 Inga kurser har inkommit under perioden. 
  
 
 ________ 
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 § 159 
 Delegeringsbeslut 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 

1.  Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 16 juli 
2015. 

2. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 3 
augusti 2015. 

3. Reparationer m m 2015-08-04. 
4. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 6 

augusti 2015. 
_________ 
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Jurydeltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 § 160 
 Övrigt 
 
 Jury Kvalitetspriset 

Sigrid Johansson (M) meddelar att hon inte kan vara deltagare i juryn för 
kvalitetspriset. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  utse Britt-Marie Strömqvist (KD) som deltagare i juryn. 
 
 
Seniordagen den 1 oktober 2015 klockan 09.00-16.00 
Jan-Åke Nordin (M) undrar vilka som kommer att delta på seniordagen. 
 
Ordföranden uppmanar de politiska grupperna att lägga ett schema för 
deltagandet i mässan av äldrenämnden. 
 
 
Lex Maria 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson informerar om 
en kommande Lex Maria-anmälan där avvikelsen är läkemedel. 
 
 
Lex Sarah 
Förvaltningschef Martin Olsson informerar om en Lex Sarah-anmälan 
som skedde i somras. 
 
 
VISBO 
Ordföranden informerade om invigning och visning av en  
VISBO-lägenhet som skett under förmiddagen, med en uppmaning till 
nämnden att gå och se lägenheten. 

 
 ________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 21 oktober 2015. 
 
 
§ 169 Information avseende om- och tillbyggnad av Mogården 
 
§ 170 Förtroendenämnd 
 
§ 171 Arbetssätt 
 
§ 172 Personalnyckeltal, hållbara arbetslivet 
 
§ 173 Riktlinjer för ledsagning 
 
§ 174 Villa Lorentsberg 
 
§ 175 Boendeplanering, nulägesrapport 
 
§ 176 Äldrenämndens inriktningsmål. Utgår 
 
§ 177 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 september 2015 
 
§ 178 Anmälningsärenden 
 
§ 179 Kurser och konferenser 
 
§ 180 Delegeringsbeslut 
 
§ 181 Övrigt 
 
_________ 
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Plats och tid Hammarbygården, Jämjö 

onsdagen den 21 oktober klockan 14.00 – 16.50 
 
Beslutande  Ordförande Eva-Marie Malmgren (S)  

2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Eva Lotta Altvall (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Marcus Gadd (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Britt-Marie Strömqvist (KD) 
  
Ersättare Agnetha Möller (FP) 
 Ingalill Niklasson (S) 
 Jan-Olof Andersson (MP) 

 
 
Övriga Närvarande ersättare  
  Ulf Härstedt (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Malin Follin (S) 
  Björn Liljekrantz (M) 
  Camilla Hansson (M) 
  Gustav Sundberg (SD) 
  Ingrid Andersson (SD) 
  Agneta Persson (C) 
     

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertson 
Controller Maria Stivén 
Inplementeringsledare Carina Bengs, kl 14.00-14.20 
HR-specialist Anna Neij 
SAS Annika Tronje 
Verksamhetschef Carina Törnquist 
Verksamhetschef Maria Appelskog 
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Övriga  Arkitekt Gunilla Fagerström, Aglis, kl 14.00-14.15, § 169 
 Verksamhetschef Ronny Andersson, Förtroendenämnden, kl 14.00-15.00,    

§§ 169-170 
 Utredare Siv Karlsson Hörnell, Förtroendenämnden, kl 14.00-15.00,  
 §§ 169-170 
 
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Sven-Åke Falkstrand 
 
Justerade paragrafer §§ 169 - 181 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Eva-Marie Malmgren 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Sven-Åke Falkstrand 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 27 oktober 2015 
Intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
 
 

 
 
 

  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

21 oktober 2015 4 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 169 
 Information avseende om- och tillbyggnad av Hammarbygården 
 

Arkitekt Gunilla Fagerström från Aglis informerar om den om- och 
tillbyggnad som pågår på Hammarbygården. 
 
Informationen handlar bland annat om: 
 

• De olika våningsplanens utformande på omvårdnadsboendet 
• Interiörens färgskala som ska gå i äpplets tecken 

 
Trygghetsskapande åtgärder tas med i projektarbetet. 
 
_________ 
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 § 170 
 Förtroendenämnd 
 

Verksamhetschef Ronny Andersson informerar om förtroendenämndens 
verksamhet. 
 
Informationen handlar bland annat om: 
 
• Lagen om patientnämndens verksamhet, en obligatorisk nämnd för 

landsting och kommuner 
• Ansvarsområden 

• Sex sammanträden om året 
• Riskområden i kommunerna 

• Klagomålsutredning, slutbetänkandet ska komma vid årsskiftet. 
 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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 § 171 
 Arbetssätt 
 
 Implementeringsledare Carina Bengs informerar i ärendet. 
 
 Nuläget i förändringsarbetet: 
 

• Time Care planeringen är igång 
• Arbetar med personalens frågor 
• En handlingsplan håller på att tas fram 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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 § 172 
 Personalnyckeltal, hållbara arbetslivet 
 
 Förvaltningschef Martin Olsson informerar om det hållbara arbetslivet. 
 
 Informationen handlar om: 
 

• Förebyggande insatser på gruppnivå och åtgärder 
• Åtgärder på individnivå 

• Långtidssjukskrivna 

 
Verksamhetschef Carina Thörnquist informerar om området hemtjänst/dagliga 
aktiviteter och vilka åtgärder som vidtas. 
 
Verksamhetschef Maria Appelskog informerar om området särskilt boende och 
om vilka åtgärder som sker på det området. 

  
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/842.8.8.3 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 173 
 Riktlinjer för ledsagning 
 

Socialt ansvarig samordnare Annika Tronje föredrar ärendet. 
 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  anta riktlinje Ledsagning. 
 
 
 Ärendet 

Riktlinjen beskriver myndighetsutökning av insatsen ledsagning enligt 
Socialtjänstlagen, samt riktlinje för verksamhet som utför insatsen 
ledsagning. 
 
I ledsagning ingår: 
 

• Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv, sociala 
insatser. 

• Personlig vård- att sköta sin egen hälsa, besök på 
vårdinrättning. 

 
Syftet med ledsagning är att äldre ska ges möjlighet att delta i 
samhällslivet och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra. Ledsagning ska utformas så att den stärker den 
enskildes möjlighet att leva ett självständigt och värdigt liv samt 
känna välbefinnande. Innehåll och utformning ska anpassas till den 
enskildes förutsättningar, intressen och behov utifrån en skälig 
levnadsnivå. 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/844.4.5.4 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 174 
 Villa Lorentsberg 
 
 Yrkande 

Ordförande Eva-Marie Malmgren (S) yrkar att att-sats 2 i arbetsutskottets 
beslut ändras till att lyda: 2. att uppdra till förvaltningen att uppta 
överläggningar med pensionärs- och idéburna organisationer för att 
tillsammans ta fram en plan för utveckling av Lorentsberg. 
 
Jan-Åke Nordin (M) bifaller yrkandet. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden finner att äldrenämnden beslutar enligt ändringsyrkandet. 

 
Äldrenämnden beslutar således 
 
1. att  förlänga avtalet Villa Lorentsberg till och med den 31 oktober 
2016, 
 
2. att  uppdra till förvaltningen att uppta överläggningar med 
pensionärs- och idéburna organisationer för att tillsammans ta fram 
en plan för utveckling av Lorentsberg, samt 
 
3. att  avrapportera ärendet och komma med förslag till 
äldrenämndens möte i mars 2016. 
 
 
Ärendet 
Ärendet har tidigare föredragsit på äldrenämndens arbetsutskott den 
8 oktober 2014 där äldrenämnden beslutade, att uppdra till äldreför-
valtningen att föreslagen planering läggs in i budget- och 
verksamhetsplan för 2015, samt att återrapportering sker till 
äldrenämnden innan nya beslut om uppdrag och hyresavtal tecknas. 
 
 forts. 
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 ÄN 2015/844.4.5.4 
 
 
 
 

 § 174 (forts). 
 Villa Lorentsberg 

 
Äldreförvaltningen förlängde avtalet till och med den  
31 oktober 2015. 
 
Under våren 2015 tillfrågades pensionärs- och idéburna 
organisationer via kommunala pensionärsrådet om intresse att 
använda Lorentsberg under sommarhalvåret. 

 
Tre föreningar inom SPF, Seniorerna Lyckå, Rosenbom samt Trossö 
var intresserade och ett samarbete med redan etablerade PRO 
Karlskrona påbörjades. Under juli månad ordnades olika aktiviteter. 
PRO ansvarade för onsdagsaktiviteterna och SPF på torsdagar. 
Dessa bestod av café, eftermiddagsträffar, underhållning och 
föreläsningar. En gemensam aktivitet anordnades av föreningarna i 
början på augusti i form av föreläsning om stadsfarmarna. Varje 
tillfälle besöktes av i genomsnitt 35 personer. 
 
Äldreförvaltningen, träffpunkterna hade två aktiviteter under 
sommaren 2015. En midsommarfest samt en augustifest. Bägge 
tillfällena var välbesökta, cirka 80 personer. 
 
Äldreförvaltningen har med skrivelse den 18 september 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
_________ 
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Akten  ÄN 2015/847.4.5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 § 175 
 Boendeplanering, nulägesrapport 
 
 Verksamhetschef Eva Herbertson informerar i ärendet. 
 

Fregatten/Pantarholmskajen 
Äldreförvaltningen planerar att komma med beslutsförslag till 
äldrenämnden i november 2015. 
 

 
 Mogården 
 De sista brukarna flyttar ut i dagarna. 
 

Mogården kommer sedan att användas till nyanlända,  
ensamkommande barn under en övergående tid. 
 
 
Benabacken 
Förvaltningsrätten har inte behandlat överklagandet, förvaltningen avvaktar 
beslut från Kammarrätten. 
 
 
Hammarbygården 
Om- och tillbyggnaden är i full gång. 
 
 
Planering för omvårdnadsboende i Rödeby och Nättraby 
Tidplanen följs. 
 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015.848.1.4.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 176 
 Äldrenämndens inriktningsmål 
 

Ärendet utgår för ytterligare beredning, beslut ska tas på äldrenämndens 
möte i november 2015. 

 
 
 ________ 
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Äldreförvaltningens ledningsgrupp ÄN 2015/845.1.4.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 § 177 
 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 september 2015 
 
 Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 
äldrenämnden per den 30 september 2015. 

 
 
 Ärendet 

Äldrenämndens tilldelade ram för 2015 uppgår till 766,5 mnkr enligt ständig 
budget den 30 juni 2015. Nettokostnaderna uppgår till 559 mnkr per 
september och avviker positivt mot budget med 12,7 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat. Tilldelad ram uppgår till 9,7 mnkr. Nettokostnaderna för 
bostadsanpassningsbidraget uppgår till 6,5 mnkr per september och 
avviker positivt med 0,7 mnkr. 
 
Prognosen som förbättrades från 0 till 5 mnkr efter augusti är oförändrad. 
Den förutsätter att äldrenämndens reserv om 1 mnkr inte behöver 
användas. Den prognosticerade överskottet beror på en lägre nivå av 
hemtjänsttimmar, mycket låga kostnader för betalningsansvar, lägre 
kostnader för utbildning än beräknat samt försäljning av korttidsplatser. 
 
Kostnad för bostadsanpassning har stora månadsvariationer. Det rullande 
årsvärdet har ökat i september till 0,3 mnkr över årets budgetnivå. Några 
stora ärenden är på väg att avslutas nu under hösten och kostnaderna 
kommer då också att stiga. För tillfället bedöms verksamheten kunna 
bedrivas inom ram. 

 
 ________ 
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§ 178 
 Anmälningsärenden 
 
 Inga ärenden anmäldes till dagens sammanträde. 
 
 
 ________ 
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 § 179 
 Kurser och konferenser 
 
 Mångfaldsdagen 2 december 2015 

Ordförande uppmanade nämndens förtroendevalda att delta i mångfalds-
dagen den 2 december 2015 som äger rum på Karlskrona 
kompetenscenter. 

 
 Föredraget är kostnadsfritt. 
 
 ________ 
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 § 180 
 Delegeringsbeslut 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 

1. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag  
31 augusti 2015. 

2. Delegationsrapport, bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag  
14 september 2015. 
 

_________ 
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 § 181 
 Övrigt 
 
 Förändrat arbetssätt 

Sigrid Johansson (M) tog upp frågan om oron bland personalen vid det 
förändrade sättet att arbeta vad gäller schemaläggningen. 
 
Förvaltningschef Martin Olsson svarar att oron har fångats upp och 
ledningsgruppen arbetar för att skingra den oro som finns. 
 
 
Ordförande i äldrenämnden 
Ordförande Eva-Marie Malmgren meddelar att hon ska avsluta sitt 
politiska uppdrag i äldrenämnden fr.o.m. årsskiftet på grund av ändrade 
arbetsförhållanden, Eva-Marie Malmgren tillträder en tjänst som 
internationell sekreterare på Unga Örnar i Stockholm 

 
 
 ________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 23 november 2015. 
 
 
§ 188 Palliativ omsorg 
 
§ 189 Avvikelser och fallrapporter andra tertialet 2015 
 
§ 190 Broddar till seniorer 
 
§ 191 2016 års hyror och avgifter 
 
§ 192 Budget- och verksamhetsuppföljning per 31 oktober 2015 
 
§ 193 Förändringar Pantarholmskajen/Fregatten 
 
§ 194 Äldrenämndens inriktningsmål 
 
§ 195 Anmälningsärenden 
 
§ 196 Kurser och konferenser 
 
§ 197 Delegeringsbeslut 
 
§ 198 Övrigt 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

måndagen den 23 november klockan 14.00 – 16.30 
 
Beslutande  Ordförande Kent Lewén (L)  

2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Eva Lotta Altvall (S), kl 14.00-15.25 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Marcus Gadd (S) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C), kl 14.00-16.00 
 Emma Hilborn (V) 
 Britt-Marie Strömqvist (KD) 
  

 Ersättare Ingalill Niklasson (S) 
  Ulf Härstedt (S), kl 15.25-16.30 
  Björn Liljekrantz (M) 
  Agneta Persson (C), kl 16.00-16.30 

 
 
Övriga Närvarande ersättare Ulf Härstedt (S), kl 14.00-15.25 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Gustav Sundberg (SD) 
  Agneta Persson (C), kl 14.00-16.00 
  Agnetha Möller (L) 
  Jan-Olof Andersson (MP) 
  Ann Nilsson (KD) 
  

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertson 
MAS Ann-Britt Mårtensson 
Områdeschef Mats Olsson 
Myndighetschef Tina Astevall 
Controller Maria Stivén 
Kvalitetsutvecklare Carina Larsson 
Bitr verksamhetschef Anna Bergström 
Bitr verksamhetschef Lisa Grönlund 
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Övriga   ----------  
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Emma Hilborn 
 
Justerade paragrafer §§ 188 - 198 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Kent Lewén 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Emma Hilborn 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 3 december 2015 
Intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
 
 

 
 
 

 
  
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

23 november 2015 4 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
Akten  ÄN 2015/1540.1.2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 § 188 
 Palliativ omsorg 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson och områdeschef 
Mats Olsson informerar i ärendet. 
 
Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga 
livskvalitet för den enskilde och dennes familj i livets slutskede. Mål-
sättningen och ambitionsnivån vid vård i livets slut bör utgå från den 
enskildes önskan och behov, farhågor och oro liksom de närståendes 
behov av omtanke, stöd och hänsyn. För vård- och omsorgspersonalen 
måste det stå klart att varje människa har sina speciella behov och att 
varje människa är unik. 
 
Palliativ vård syftar till en aktiv helhetsvård av hela människan och dennes 
närstående i livets slutskede. Det är inte fråga om enskilda sporadiska 
vårdinsatser utan en helhet i en sammanhållen vårdkedja. 
 
En redovisning sker av palliativa enheten från 2011 till och med september 
2015 under rubrikerna: 
 

• Beläggning 

• Ålder 
• Antal avlidna 

• Könsfördelning 

• Palliativa registret, jämförelse 2011 och 2014 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
_________ 
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Akten  ÄN 2015/1569.8.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 § 189 
 Avvikelser och fallrapporter andra tertialet 2015 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson informerar i 
ärendet. 
 
Biträdande verksamhetschef Anna Bergström informerar om exempel på 
åtgärder vid Lex Sarah och klagomål inom särskilt boende. 
 
Biträdande verksamhetschef Lisa Grönlund informerar om avvikelser och 
Lex Sarah i hemtjänsten/dagliga aktiviteter. 
 
All personal som upptäcker en risk och/eller en skada är skyldig att lämna 
rapport om det inträffade. Detta sker via äldreförvaltningens verksamhets-
system. Målet är att upptäcka och åtgärda brister som finns i 
organisationen och bidra till en säkrare verksamhet utifrån ett brukar-
perspektiv. 
 
Redovisningen under andra tertialet har 105 avvikelser och rapporterats 
under följande rubriker. 

 
• Brister i trygghetslarm 

• Fysisk eller psykiskt våld 

• Annan avvikelse 

• Brister i informationsöverföring 

• Ej utförda insatser 
• Felaktigt utförda insatser 

 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
_________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/1508.8.3.2 
KPR  
Akten 
 
 
 
 
 
 § 190 
 Broddar till seniorer 
 
 Kvalitetsutvecklare Carina Larsson informerar ärendet. 
 

På förfrågan av KPR:s arbetsutskott har äldreförvaltningen granskat 
möjligheten att bekosta broddar till Karlskrona kommuns seniorer för att 
förebygga halkolyckor. Förvaltningen har undersökt om 
jämförelsekommunerna samt länets kommuner har något liknande 
erbjudande till seniorer. 
 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är fallolyckor 
den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest inläggningar på sjukhus och 
flest antal besök på akutmottagningar. 
 
Uppdrag gavs till de politiska partierna att fortsätta diskutera frågan. 

 
 

Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen ÄN 2015/1381.1.3.1 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 § 191 
 2016 års hyror och avgifter 
 

Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 
Yrkande 
Kent Lewén (L) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Emma Hilborn (V) yrkar på att höja avgiften för mat i dagverksamheten till 
47 kronor från den 1 april 2016 och till 58 kronor från 1 januari 2017. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Emma 
Hilborns (V) yrkande och finner att äldrenämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Ordförande ställer följande voteringsordning som godkänns, den som vill 
biträda förvaltningens förslag röstar JA och den som vill biträda Emma 
Hilborns yrkande röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Kent Lewén (L), Jan-Åke Nordin (M), Alf Öien (S), 
Christer Göstasson (S), Marianne Abrahamsson (S), Marcus Gadd (S), 
Marianne Nordin (M), Åsa Larsson (SD), Bo Hugmark (SD), Sven-Åke 
Falkstrand (C), Inga-Lill Niklasson (S), Ulf Härstedt (S) och Björn 
Liljekrantz (M). 
 
Följande röstar NEJ: Emma Hilborn (V) och Britt-Marie Strömqvist (KD). 
 
13 JA-röster och 2 NEJ röster avgavs. 
 
Äldrenämnden beslutar alltså för egen del 
 
att  godkänna uppräkning av avgifter enligt nedan. 
 
 forts. 
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  ÄN 2015/1381.1.3.1 
 
 
 
 
 § 191 (forts). 
 2016 års hyror och avgifter 

 
Äldrenämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  höja avgiften för mat i dagverksamheten till 58 kronor enligt underlag i 
missivet och att höjningen träder i kraft 1 april 2016. 
 
 
Ärendet 
Hyresavgiften för bostad i omvårdnadsboende räknas upp likt tidigare år 
med den genomsnittliga hyreshöjningen i AB Karlskronahems bostads-
bestånd. Hyresavgiften föreslås höjas från och med 1 januari 2016. Den 
höjs olika om hushålls-el ingår i hyran eller inte. Då hyreshöjningen för 
allmännyttans bostäder inte beräknas vara klar förrän i början av december 
bifogas en preliminär beräkning som baseras på förra årets höjning. 
Information om faktisk höjning lämnas till äldrenämnden i december och till 
kommuninvånare via hemsida och tidning enligt rutin. 
 
Förändringen av avgifterna regleras indexmässigt baserat på fastställd 
prisbasbelopp. Hänsyn tas också till gränsbelopp enligt socialstyrelsens 
meddelandeblad. Belopp för tillägg till minimibeloppet är preliminära tills 
besked kommer från socialstyrelsen. De nya avgifterna gäller från och med 
1 januari 2016. 
 
Undantaget uppräkning är avgift för trygghetslarm som höjdes 1 april 2014 
till 200 kronor. 

 
Avgiften för mat i dagverksamhet har tidigare endast motsvarat råvaru-
kostnaden då maten en gång i tiden inhandlats och tillagats av brukare och 
personal tillsammans. Idag serveras under en dag i dagverksamhet, 
frukost, lunch och eftermiddagskaffe till en avgift på 37 kronor. Ingen av 
dagverksamheterna lagar längre någon lunch själva utan beställer av 
kommunens kök. Inför 2016 föreslås att avgiften för mat i dagverksamhet 
likställs med avgiften för lunch, 58 kronor, vilket innebär en höjning med  
21 kronor. Inför 2017 bör avgiften beräknas utifrån samma princip som för 
korttidsboende, dock med hänsyn till att kvällsmålet inte ingår. 
 
 forts. 
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 ÄN 2015/1381.1.3.1 
 
 
 
 

 § 191 (forts). 
 2016 års hyror och avgifter 

 
I regeringens förslag till budget 2016 ingår en höjning av takbeloppet i 
äldreomsorgen och samtidigt en sänkning av ersättningen till kommunerna. 
Om förslaget antas kommer äldreförvaltningen att återkomma med förslag 
om en höjning av omsorgsavgifterna från 1 juli 2016. 

 
 
_________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/845.1.4.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 § 192 
 Budget- och verksamhetsuppföljning per 31 oktober 2015 
 
 Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning per  
 31 oktober 2015. 
 
 
 Ärendet 

Äldrenämndens tilldelade ram för 2015 uppgår till 766,5 mnkr enligt ständig 
budget den 31 oktober 2015. Nettokostnaderna uppgår till 621,6 mnkr per 
oktober och avviker positivt mot budget med 14,3 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat. Tilldelad ram uppgår till 9,7 mnkr. Nettokostnaderna för 
bostadsanpassningsbidraget uppgår till 7,1 mnkr per oktober och avviker 
positivt med 0,9 mnkr. 
 
Prognosen är förbättrad från 5 till 10 mnkr. Den förutsätter som tidigare att 
äldrenämndens reserv om 1 mnkr inte behöver användas. Den förbättrade 
prognosen beror på en fortsatt låg nivå av hemtjänsttimmar, snabbare 
omställning inom särskilt boende än beräknat, mycket låga kostnader för 
betalningsansvar, lägre kostnader för utbildning samt försäljning av 
korttidsplatser. Återbetalning från migrationsverket, samverkansnämnden 
samt från kostenheten kommer också att förbättra resultatet för året och är 
inräknad i prognosen. 
 
Kostnad för bostadsanpassning har stora månadsvariationer. Det rullande 
årsvärdet har ökat i september till 0,3 mnkr över årets budgetnivå. Några 
stora ärenden är på väg att avslutas nu under hösten och kostnaderna 
kommer då att stiga. För tillfället bedöms verksamheten kunna bedrivas 
inom ram. 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/847.4.5.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 193 
 Förändringar Pantarholmskajen/Fregatten 
 
 Utvecklingschef Eva Herbertson föredrar ärendet. 
 

Samtliga lägenheter byggs om till nyskick med hög standard enligt SIS. 
 
Tidplanen är att första etappen startar våren 2016. 
 
Fregatten kommer att bestå av 22 lägenheter, 
 

• 2 stycken 1 RoK på 46 kvm 

• 16 stycken 2 RoK på 65 kvm 

• 4 stycken 3 RoK på 85 kvm 

 
Beslutsförslag håller på att arbetas fram och ärendet ska behandlas 
på äldrenämndens möte i januari 2016. 
 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/848.1.4.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 194 
 Äldrenämndens inriktningsmål 
 
 Utvecklingschef Eva Herbertson föredrar ärendet. 
 
 Yrkande 

Kent Lewén (L) yrkar på bifall till förvaltningens förslag samt 1. att uppdra 
till äldreförvaltningen att förtydliga sambandet mellan äldrenämndens 
inriktningsmål och den verksamhet som utförs av privata utförare inom 
valfrihetssystemet i hemtjänsten, samt 2. att informera de privata utförarna 
angående ovanstående. 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar på bifall till Kent Lewéns (L) tilläggsyrkande. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Därefter ställer 
ordföranden proposition på att-sats nr 1 och 2 och finner att äldrenämnden 
beslutar enligt förslaget. 

 
 Äldrenämnden beslutar således 
 

1. att  godkänna reviderade äldrenämndens inriktningsmål att gälla från 
och med den 1 januari 2016, 
 
2. att  uppdra till äldreförvaltningen att förtydliga sambandet mellan 
äldrenämndens inriktningsmål och den verksamhet som utförs av privata 
utförare inom valfrihetssystemet i hemtjänsten, samt 
 
3. att  informera de privata utförarna angående ovanstående. 

 
 
 Ärendet 

Äldrenämnden beslutade 5 juni 2008 om inriktningsmål för äldrenämndens 
verksamhet. 
 
 forts. 
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  ÄN 2015/848.1.4.1 
 
 
 
 
 § 194 (forts). 
 Äldrenämndens inriktningsmål 
 
 Måldokumentet innehåller även 
 

• Nämndens gemensamma värdegrund 

• Nämndens verksamhetsidé 

• Vision 

• Uppdrag 

 
En mindre arbetsgrupp har tagit fram revidering av inriktningsmål utifrån 
förändrad lagstiftning och äldrenämndens utökade ansvar för hemsjuk-
vården. 
 
Arbetsgruppen bedömer att i övrigt är inriktningsmålen fortfarande aktuella 
och används som underlag i verksamhetsplan och andra dokument där en 
samlad bild av uppdragen tydliggörs. 
 
Äldrenämndens arbetsutskott lämnade synpunkter och förslag till 
förändringar vid sammanträde den 7 oktober 2015. 

 
Synpunkterna är inarbetade i underlaget förutom de förslag som berör 
ändring i äldrenämndens värdegrund. 

 
Förvaltningens bedömning är att ändringen i värdegrunden får göras i ett 
separat ärende till äldrenämnden. Förslag är att detta görs i den översyn 
som ändå blir aktuell mot bakgrund av beslut om implementering av 
kommungemensam värdegrund. 

 
 
 ________ 
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 § 195 
 Anmälningsärenden 
 

1. Yttrande – Detaljplan för del av Spandelstorp S:1 
2. Kommunfullmäktige 24 september 2015 § 133. Svar på medborgarförslag 
att göra Villa Vik till hospice. 
3. Kommunfullmäktige 2015-09-24 § 161. Uppföljning per den 31 maj 2015 
för Karlskrona kommuns samlade verksamheter. 
4. Kommunstyrelsen 2015-10-06 § 308. Fördelning av mål och direktiv från 
budget 2016. 
5. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Cirkulär 15:24. Budget- 
propositionen för år 2016. 

 
 
 ________ 
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 § 196 
 Kurser och konferenser 
 
 Kurs 3-4 februari 2016 i Kista. Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa 
 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet får skicka  

1 representant, moderaterna och kristdemokraterna 1 representant och 
sverigedemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet 1 representant. 

 
 
 ________ 
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 § 197 
 Delegeringsbeslut 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  redovisningen nedan tas på äldrenämndens möte den  
16 december 2015. 

 
1. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag den 28 

september 2015. 
2. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag den  

16 oktober 2015. 
_________ 
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 § 198 
 Övrigt 
 
 Hemtjänsten, Rödeby 

Britt-Marie Strömqvist (KD) informerar om den oro som finns i 
hemtjänsten i Rödeby med anledning av den nya schemaläggningen och 
undrar vad förvaltningen gör åt saken. 
 
Verksamhetschef Carina Thörnqvist svarar att förvaltningen är medveten 
om oron och verksamhetschefen ska besöka hemtjänsten för att 
informera sig vidare. 
 
 
Lorentsberg 
Lena Tvede-Jensen undrar hur långt man kommit med arbetet med 
Lorentsberg. 
 
Utvecklingschef Eva Herbertson svarar att arbetet ska startas upp  
efter nyår. 
 
 
Teater för äldre 
Emma Hilborn (V) undrar hur det går med ansökan avseende Teater för 
äldre. 
 
Förvaltningschef Martin Olsson svarar att ett ärende ska skrivas fram där 
beslut kommer att tas på äldrenämnden i december 2015. 

 
 
 ________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 16 december 2015. 
 
 
§ 211 Utdelning av 2015 års kvalitetspris 
 
§ 212 Brukarundersökning 2015 
 
§ 213 Medarbetarenkät 
 
§ 214 Remiss. Bostäder att bo kvar i. SOU 2015.85 
 
§ 215 Budget- och verksamhetsuppföljning per 30 november 2015 
 
§ 216 Verksamhetsplan och internbudget 2016 samt plan 2017-2018 
 
§ 217 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut per den  
 30 september 2015 
 
§ 218 Teater för äldre 
 
§ 219 Ansökan Föreningarnas Hus i Fridlevstad 
 
§ 220 Anmälningsärenden 
 
§ 221 Kurser och konferenser 
 
§ 222 Delegeringsbeslut 
 
§ 223 Val av ordförande i äldrenämndens arbetsutskott samt ordförande i 

kommunala pensionärsrådet 2016-2018 
 
§ 224 Övrigt 
 
§ 225 Tack och God jul och Gott nytt år 
 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 16 december klockan 14.00 – 16.45 
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 16.05 – 16.10 

 
Beslutande  Ordförande Kent Lewén (L), jäv § 219 
 Ordförande Jan-Åke Nordin (M), § 219  

2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M), §§ 211-218 och 220-225 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Eva Lotta Altvall (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Marcus Gadd (S), kl 14.00-15.00, §§ 211-213 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V) 
   
Ersättare Ingalill Niklasson (S) 
 Ulf Härstedt (S), kl 15.00-16.45, §§ 214-225 
 Ann Nilsson (KD) 

 
Övriga Närvarande ersättare Ulf Härstedt (S), kl 14.00-15.00 §§ 211-213 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Camilla Hansson (M) 
  Gustav Sundberg (SD) 
  Agneta Persson (C) 
  Agnetha Möller (L) 
    

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertson 
Controller Maria Stivén 
Verksamhetschef Maria Appelskog 
Verksamhetschef Carina Thörnquist 
 

Övriga   ---------- 
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Sigrid Johansson 
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Justerade paragrafer §§ 211 - 225 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Kent Lewén §§ 211- 218  och 220-225 
 
 
Ordförande ________________________________ 
 Jan-Åke Nordin § 219 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Sigrid Johansson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 22 december 2015 
Intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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Ledningsgruppen ÄN 2015.119.1.5.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 211 
 2015 års kvalitetspris 
  
 Ordförande Kent Lewén delade ut 2015 års kvalitetspris till: 
  
 1:a pris  
 Trygg hemgång med motivering: 
  

”Likt en bro som förbinder sjukhuset med hemmet skapar framgångssagan 
Trygg hemgång en trygghet i en otrygg situation. Insatserna som Trygg 
hemgång utför ger den enskilde hög kvalité och underlättar för de 
medarbetare som senare tar över. Den äldres behov sätts alltid i första 
hand när flera viktiga kompetenser kompletterar varandra.” 
 

  
 2:a pris 
 Pantern våning 1 med motivering: 
  

"När den nya medarbetaren från det stängda omvårdnadsboendet 
Mogården kom till gruppen välkomnades denne med ett varmt 
mottagande. Med glädje och positiv attityd fick de den nya kollegan att 
känna sig välkommen och uppskattad för sina kunskaper och erfarenheter 
mitt i en svår situation." 

  
  
 3:e pris 
 Dagverksamheterna med motivering: 
  

"Med ett brinnande intresse för sitt arbete ger medarbetarna på 
dagverksamheterna gästerna en varm plats att mötas på. Gästerna 
uppmärksammas utifrån sin egen person när värme och respekt präglar 
verksamheten. Med vilja och engagemang visar medarbetarna en stor 
kompetens och ett ständigt pågående förbättringsarbete. 

`Dagverksamhet har hjälpt mig så mycket, det är den bästa medicinen´ 
 - Gäst på dagverksamheterna.” 

 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/2548 1.5.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 212 
 Brukarundersökning 2015 
 
 Verksamhetschef Carina Thörnquist och verksamhetschef  
 Maria Appelskog informerar i ärendet. 
 

Informationen handlar om vad de äldre tycker om äldreomsorgen 2015 
avseende hemtjänst och särskilt boende. 
 
Hemtjänst och Särskilt boende 
 

• Totalt i Karlskrona svarade 69,2 % av de tillfrågade i hemtjänsten 
och 58, 4 % i särskilt boende 

• Kön och ålder 
• Egenupplevd hälsa 

• Andel positiva svar 
• Sammantagen nöjdhet 
• Referensvärden 

• Jämförelser åren 2013 till 2015 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/2549 1.5.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 213 
 Medarbetarenkät 
 
 Förvaltningschef Martin Olsson informerar i ärendet. 
 
 Informationen om medarbetarenkät 2015 handlar om: 
 

• Svarsfrekvens 51 % 

• Resultatet ökar från 3.81 till 3.89 

• 9 av 12 frågor har bättre resultat 2015 

• Mest positiv ökning för chefsrelaterade frågor 
• Enskilt största positiva höjningen för fråga 10 

”att hinna med inom ramen för arbetstiden” 
  
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/2052 1.9.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 214 
 Remiss. Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85 
  
 Yrkande 
 Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
  

Kent Lewén (L) yrkar att text läggs till om vikten av att bostadstillägget höjs 
till 7 300 kronor enligt utredningens förslag. 

  
Ulf Härstedt (S) yrkar att text skall läggas till att bostadsbidraget därefter 
årligen följer KPI. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Därefter ställer 
ordföranden proposition på Kent Lewéns och Ulf Härstedts tilläggsyrkande 
och finner att äldrenämnden beslutar enligt förslaget. 

 
  

Äldrenämnden beslutar således 
 
1. att  lämna synpunkter på betänkande Bostäder att bo kvar i  
(SOU 2015:85) enligt äldreförvaltningens yttrande 11 december 
2015, samt 
 
2. att  text om att bostadstillägget höjs till 7 300 kronor samt att det 
följer den årliga indexuppräkningen och att bostadsbidraget årligen 
följer KPI. 
 

 
Ärendet 
Näringsdepartementet har skickat ett betänkande av utredningen om 
bostäder för äldre på remiss till Karlskrona kommun. Äldrenämnden 
har beretts möjlighet att lämna sina synpunkter inför kommunens 
yttrande. Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott har fått 
föredragning i ärendet och informerats om möjlighet att lämna sina  
synpunkter före äldrenämndens sammanträde. 
  
 forts. 
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 ÄN 2015/2052 1.9.1 
 
 
 
 

 § 214 (forts). 
 Remiss. Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85 

 
Utredningens huvudfrågor har varit 
 

• Hur ska behovet av bostäder för äldre människor kunna 
tillgodoses framöver? 

• Vilka hinder finns? 
• Vilka möjligheter har kommunerna att möta efterfrågan på 

bostäder från en åldrande befolkning? 
 

Betänkandet föreslår åtgärder inom fyra områden, i syfte att 
 
1. Förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet 
2. Få fram fler bostäder för äldre 
3. Underlätta för seniorer att flytta till eller bo kvar i en funktionell 

bostad 
4. Främja forskning och annan kunskapsutveckling angående 

seniorers boendefrågor 
 
Några av de föreslagna åtgärderna förutsätter att kommuner 
integrerar seniorers boendeutveckling i den övergripande bostads-
försörjningsplaneringen. Genom en lagändring ska säkras att social-
tjänstens (bl.a. äldreomsorgens) kompetens och erfarenheter tas in i 
bostadsplaneringen. Vidare ska kommunerna informera om den 
lokala bostadsmarknaden vilket förutsätter att det finns organisation 
och kunskap som stödjer uppdraget. En sådan kunskap kan skaffas 
exempelvis med hjälp av en tillgänglighetsinventering i flerbostads-
hus. 
 
Betänkandet föreslår fortsatt statligt stöd till kommuner för att 
genomföra sådan inventering. 
 
Betänkandet föreslår också stöd till fastighetsägare för att installera 
hissar. För att kunna ta del av stöder krävs att kommunen har 
genomfört en tillgänglighetsinventering, tagit fram en handlingsplan 
utifrån resultatet samt att fastigheten ligger i ett område som 
kommunen har anvisat som ett prioriterat område i handlingsplanen. 
 
 forts. 
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 ÄN 2015/2052 1.9.1 
 
 
 
 

 § 214 (forts). 
 Remiss. Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85 

 
Investeringsstöd till byggandet av trygghetsbostäder föreslås gälla 
från och med den 1 januari 2017 med likartade regler som fanns för 
stödet som beviljades till och med 2014. 
 
Vidare föreslås förenklad biståndsbedömning för hemtjänstinsatser 
som underlättar kvarboende, städning, tvätt och inköp samt hjälp att 
komma ut. Förslaget gäller seniorer som är 75 år eller äldre. 
Utredningen hänvisar till erfarenheter från Linköping som inte har 
visat någon överkonsumering av hemtjänst. 
 
Äldreförvaltningen har med skrivelse 11 december 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
_________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/845.1.4.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 § 215 
 Budget- och verksamhetsuppföljning per 30 november 2015 
 
 Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 
äldrenämnden per den 30 november 2015. 

 
 
 Ärendet 

Äldrenämndens tilldelade ram för 2015 uppgår till 765,6 mnkr enligt ständig 
budget den 30 november 2015. Nettokostnaderna uppgår till 684,4 mnkr 
per november och avviker positivt mot budget med 14,9 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat. Tilldelad ram uppgår till 9,7 mnkr. Nettokostnaderna för 
bostadsanpassningsbidraget uppgår till 7,9 mnkr per oktober och avviker 
positivt med 1,0 mnkr. 
 
Prognosen är förbättrad från 10 till totalt 13,5 mnkr. Den förutsätter som 
tidigare att äldrenämndens reserv om 1 mnkr inte behöver användas. 
Prognosen, som förbättrats med 3 mnkr för verksamheten exklusive 
bostadsanpassning, beror på en fortsatt låg nivå av hemtjänsttimmar, 
uppskjutna kostnader för nya system och lägre kostnader för verksamhets-
utveckling under 2015. 
 
Kostnaden för bostadsanpassning har stora månadsvariationer men det 
rullande årsvärdet för nettokostnader har sjunkit i november till 0,7 mnkr 
under årets budgetnivå. Några stora ärenden är på väg att avslutas nu 
under hösten och kostnaderna kommer då också att stiga. För 2015 
bedöms nu 0,5 mnkr kvarstå. 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/2378 1.4.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 § 216 
 Verksamhetsplan och internbudget 2016 samt plan 2017-2018 
 

Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 
Yrkande 
Jan-Åke Nordin (M) och Kent Lewén (L) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Emma Hilborn (V) yrkar 1. att en utredning skall göras för att se vad 6-
timmars arbetsdag skulle kosta att införa inom äldreförvaltningen. Dels vad 
det skulle kosta i reda pengar och dels vad kostnadsminskningen i form av 
lägre sjukfrånvaro och bättre välmående hos de anställa förväntas bli,  
2. att samma utredning också skulle ta fram kostnaden för ett försök med 
6-timmars arbetsdag under ett års tid i den hemtjänstgrupp och det 
särskilda boende med högst sjukskrivningstal, 3. att nämnda utredning 
presenteras för äldrenämnden under försommaren 2016, samt 4. att 
äldrenämnden efter att utredningen genomförts tar ställning till att 
genomföra ett försök med 6-timmars arbetsdag på ett särskilt boende och 
inom en hemtjänstgrupp under 2017 inom ramen av stimulansmedel för 
ökad bemanning. 
 
Kent Lewén (L), och Jan-Åke Nordin (M) samt Åsa Larsson (SD) yrkar 
avslag på Emma Hillboms (V) tilläggsyrkande och bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Emma 
Hillborns (V) tilläggsyrkande och finner att äldrenämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 
Votering begärs. 
 
Ordförande ställer följande voteringsordning som godkänns, den som vill 
biträda Emma Hilborns tilläggsyrkande röstar JA och den som vill avslå 
densamma röstar NEJ. 
 forts. 
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 ÄN 2015/2378 1.4.1 
 
 
 
 

 § 216 (forts). 
 Verksamhetsplan och internbudget 2016 samt plan 2017-2018 
                         JA 

Följande röstar NEJ: Kent Lewén (L), Jan-Åke Nordin (M), Alf Öien (S), 
Eva-Lotta Altvall (S), Christer Göstasson (S), Marianne Abrahamsson (S), 
Sigrid Johansson (M), Marianne Nordin (M), Åsa Larsson (SD),  
Bo Hugmark (SD), Sven-Åke Falkstrand (C), Inga-Lill Niklasson (S),  
Ulf Härstedt (S) och Ann Nilsson KD). 
 
Följande röstar NEJ: Emma Hilborn (V). 
 
14 JA-röster och 1 NEJ röster avgavs. 
 
Reservation 

 Emma Hilborn (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

 
 Äldrenämnden beslutar således 
  

att  fastställa verksamhetsplan och internbudget 2016 samt plan  
2017-2018 i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 

  
 
 Ärendet 

Äldreförvaltningen överlämnar förslag till verksamhetsplan och intern-
budget 2016 samt plan 2017-2018. 
 
Äldrenämndens arbetsutskott har informerats den 9 december 2015. Vissa 
tabellbilagor har härefter färdigställts vilket särskilt kommer att informeras 
om vid äldrenämndens sammanträde. Likaså har viss bearbetning gjorts 
av texter, dock inte vad avser dess innebörd. 

  
Arbetstagarorganisationerna har löpande informerats om budgetarbetet vid 
samverkansgrupper. Information samt förhandling enligt MBL § 11 har 
genomförts den 14 december 2015. Protokoll från förhandlingen redovisas 
vid äldrenämndens sammanträde. 

  
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott har informerats om äldre-
förvaltningens förslag vid sammanträde den 10 december 2015. 

 
 ________ 
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Inspektionen för vård och omsorg ÄN 2015/2552 1.5.2 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 § 217 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6f Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut per den 30 september 2015 

 
Äldrenämnden beslutar 

  
att  överlämna rapporten till kommunfullmäktige, Inspektionen för vård och 
omsorg  samt kommunens revisorer. 
 
 
Ärendet 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg 
(individbaserade rapporter). 
 
Äldrenämnden rapporterar, per den 30 september 2015, att det fanns 
beslut som inte verkställts inom tre månader. 
 
Skäl till att beslut inte verkställts: 
 
Tackat nej till erbjudet boende. Brukare önskar invänta 
boende med placering enligt önskemål. 

0 

 

Blivit verkställt, dock inte inom tre månader på grund 
av att brukare tackat nej till erbjudet boende då de 
önskar invänta placering enligt önskemål. 

1 

  
Tackat nej till anvisning, återtagit ansökan. 0 
 
 
_________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/2158 10.5.1 
Teater för äldre 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 218 
 Teater för äldre 
 
 Yrkande 
 Kent Lewén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Jan-Åke Nordin (M) yrkar 1. att återremittera ärendet för att låta 
förvaltningen ta fram möjliga finansieringslösningar för 2016, 2. att låga 
Annie Gylling m.fl. komma till äldrenämndens sammanträde i januari 2016, 
för att informera nämndens ledamöter (2/3 är nya ledamöter) om 
verksamheten, 3. att undersöka möjligheterna, att finansiera ”Teater för 
äldre”, 650 000 kronor, med 2015 års överskott (prognos +13,5 miljoner), 
samt 4. att beslut om finansiering till ”Teater för äldre” tas ett år i taget, 
samt avslag på förvaltningens förslag. 
 
Emma Hilborn (V) yrkar bifall till Jan-Åke Nordins (M) yrkande. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att äldrenämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Votering begärs. 
 
Ordförande ställer följande voteringsordning som godkänns den som vill 
biträda att ärendet ska avgöras i dag röstar JA och den som vill biträda 
Jan-Åke Nordins (M) återremissyrkande röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Kent Lewén (L), Alf Öien (S), Eva-Lotta Altvall (S), 
Christer Göstasson (S), Marianne Abrahamsson (S), Åsa Larsson (SD),  
Bo Hugmark (SD), Sven-Åke Falkstrand (C), Inga-Lill Niklasson (S) och  
Ulf Härstedt (S). 

 
Följande röstar NEJ: Jan-Åke Nordin (M), Sigrid Johansson (M),  
Marianne Nordin (M), Emma Hilborn (V) och Ann Nilsson (KD). 
 
 forts. 
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 ÄN 2015/2158 10.5.1 
 
 
 
 

 § 218 (forts). 
 Teater för äldre 

 
Äldrenämnden beslutar med 10 JA-röster och 5 NEJ-röster att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Reservation 
Jan-Åke Nordin (M), Sigrid Johansson (M), Marianne Nordin (M)  
Emma Hilborn (V), och Anna Nilsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

  
 
 Äldrenämnden beslutar således 

 
att  avslå ansökan om medel enligt gjord framställan.  
 
 
Ärendet 
Teater för äldre har inkommit med en ansökan om medel för fortsatt 
verksamhet. Deras ansökan uppgår till 650 000 kronor/år och 
åtagandet gäller för en femårsperiod. 
 
Äldrenämnden beslutade i februari 2015 att inte längre finansiera 
”Teater för äldre”. Det beslutet togs ur ett strikt ekonomiskt 
perspektiv. Vi delar er mening om teaterns betydelse och dess 
positiva effekter för både våra äldre och vår personal. 
 
Äldreomsorgen arbetar idag intensivt med det sociala innehållet och 
kultur är en viktig del i det arbetet. 
 
Äldreförvaltningen och äldrenämnden har aktivt under den period då 
”Teater för äldre” var ett projekt, försökt att hitta lösningar för en mer 
långsiktig utveckling och finansiering av kulturinsatser för äldre efter. 
Flera av äldrenämndens politiker har inom ramen för bildnings-
förbundet försökt finna en lösning som skulle gälla länets samtliga 
kommuner. Ingen sådan finansiell lösning har kunnat presenteras. 
 
Äldreförvaltningen kvarstår i sin uppfattning att inte finansiera ”Teater 
för äldre”. Motivet är att det är förknippat med en hög kostnad under 
fem år och når relativt få deltagare under perioden jämfört med andra 
insatser. 
 
_________ 
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Föreningarnas Hus, Fridlevstad ÄN 2015/1627.10.10.2 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 219 
 Ansökan Föreningarnas Hus i Fridlevstad 
 
 Jäv 
 Kent Lewén (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. 
 

Äldrenämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättat svar till Föreningarnas Hus i Fridlevstad. 
 
 
Ärendet 

 Föreningarnas Hus i Fridlevstad anhåller om ett finansiellt stöd med  
30 000 kronor årligen till verksamheten ”Allaktivitetshus”. Anhållan om det 
finansiella stödet är ställt till äldrenämnden. 
 
Föreningarnas Hus i Fridlevstad är ett projekt som syftar till ett förenings- 
och allaktivitetshus. Detta ska vara tillgängligt för omkringliggande 
samhällen och anpassad för mötesverksamhet och aktiviteter för barn och 
ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättningar, ute såväl som 
inne. 
 
Pensionärsföreningar och andra föreningar som bedriver särskilt riktad 
verksamhet för äldre kan ansöka om lokalbidrag och aktivitetsbidrag. 
 
Möjligheter att utöva sociala och fysiskt inriktade aktiviteter bidrar till bättre 
folkhälsa och ett gott liv på äldre dagar. De hälsomässiga fördelarna av att 
vara fysiskt och socialt aktiv högt upp i åren är väl kända. Aktiviteterna 
bidrar till ökad delaktighet och gemenskap och bidrar också till att 
förebygga och klara av funktionsnedsättningar på grund av naturligt 
åldrande, sjukdom eller skada. 
 
Bidrag kan sökas av samtliga intresseföreningar eller organisationer som 
har för avsikt att skapa aktiviteter och verksamheter för äldre. Bidraget ska 
stödja nya aktiviteter, verksamheter och arbetsformer. 
 
 forts. 
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  ÄN 2015/1627.10.10.2 
 
 
 
 
 § 219 (forts). 
 Ansökan Föreningarnas Hus i Fridlevstad 
 

Bidrag lämnas bara till aktiviteter eller verksamheter som är ämnade för 
kommunens invånare. Samarrangemang med exempelvis andra 
kommuner och vänorter kan också vara bidragsberättigade. 

 
 Beviljade bidrag är inte permanenta utan ansökan görs för varje år. 
 
 Lokalbidrag 

Lokalbidraget syftar till att stödja föreningen för ägda eller hyra lokaler. 
Lokal som hyrs av kultur- och fritidsförvaltningen är inte bidragsberättigad, 
exempelvis gymnastiksaler, planer och samlingslokaler. 
 
Aktivitetsbidrag 
Aktivitetsbidrag kan sökas av föreningar som bedriver särskilt riktad 
äldreverksamhet för minst 15 medlemmar under dagtid. Bidraget kan 
också sökas av föreningar där 10 % av medlemmarna är 65 år eller äldre. 
 
Föreningsverksamheten ska möjliggöra högre grad av fysiska aktiviteter 
och verka för att bryta pensionärers sociala isolering genom att skapa 
möjligheter till gemenskap. Aktiviteterna ska stärka föreningsarbetet vid 
träffpunkterna för äldre. 
 
Ansökan 
Ansökan ska vara inlämnad senast den 31 mars, årligen. 
 
Äldreförvaltningen föreslår inte ett godkännande av ett årligt finansiellt stöd 
om 30 000 kronor utan hänvisar föreningen till att årligen ansöka om 
förenings- och aktivitetsbidrag. 
 
_________ 
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Akterna  Dnr, se nedan 
   
 
 
 
 
 
 

§ 220 
 Anmälningsärenden 
 

1. ÄN 2015/1476 1.3.4. Kommunövergripande samverkansgruppen 27 
augusti 2015. 
2. ÄN 2015/219 1.6.3. Landstinget Blekinge. Samverkansnämnden  
4 september 2015. Revidering av Hjälpmedelshandboken. 
3. ÄN 2015/1224 1.6.3. Landstinget Blekinge. Samverkansnämnden 
4 september 2015. Rättelse, förslag om egenprodukter. 
4. ÄN 2015/1633 1.2.7. Kommunfullmäktige 22 oktober 2015 § 185. 
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag per den 1 
september 2015. 
5. ÄN 2015/1635 1.4.1. Kommunfullmäktige 22 oktober 2015 § 183. 
Finansrapport tertial 2, 2015. 
6. ÄN 2015/753 1.4.1. Kommunfullmäktige 22 oktober 2015 § 173. 
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade 
verksamheter. 
7. Kommunstyrelsens AU 27 oktober 2015 § 89. Information om hantering av 
sjukfrånvaron på äldreförvaltningen. 
8. ÄN 2015/2283 1.3.4 Protokoll. Kommunövergripande samverkansgruppen 
13 oktober 2015. 

 
 
 ________ 
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 § 221 
 Kurser och konferenser 
 
 Inga kurser eller konferenser anmäldes. 
 
 ________ 
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 § 222 
 Delegeringsbeslut 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 

1. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag  
28 september 2015. 

2. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
16 oktober 2015. 

3. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
26 oktober 2015. 

4. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
29 oktober 2015. 

5. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
4 november 2015. 

6. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
19 november 2015. 

7. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
23 november 2015. 
 

_________ 
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Kommunala uppdrag ÄN 2015/3017 1.2.5 
Berörd nämnd/styrelse 
Löneavdelningen 
Den valde 
Akten 
 
 
 
 § 223 

Val av ordförande i äldrenämndens arbetsutskott samt ordförande i 
kommunala pensionärsrådet 2016-2018 

 
 Äldrenämnden beslutar 
 

1. att  utse Jan-Anders Lindfors (S) som ordförande i äldrenämndens 
arbetsutskott efter Eva-Marie Malmgren från den 1 januari 2016, samt 

 
2. att  utse Jan-Anders Lindfors (S) som ordförande i kommunala 
pensionärsrådet efter Eva-Marie Malmgren från den 1 januari 2016. 

 
 ________ 
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 § 224 
 Övrigt 
 
 Boendeplanering 

Sigrid Johansson (M) efterlyser en kartläggning av demensdiagnos 
och symtom inför äldreförvaltningens boendeplanering. 

 
 Förvaltningschef Martin Olsson ser till att kartläggning utförs. 
 
 
 Strandgården 

Lena Tvede-Jensen (S) undrar hur långt renovering har nått på 
Strandgården. 
 
Utvecklingschef Eva Herbertson återkommer med rapport på 
äldrenämndens möte i januari 2016. 
 
 
Arbetsgrupp för Lorentsberg 
Lena Tvede Jensen (S) undrar om arbetsgruppen för Lorentsberg är 
kallade till möte. 
 
Utvecklingschef Eva Herbertson återkommer med rapport på 
äldrenämndens möte i januari 2016. 
 
 
Sekretesshandlingar via läsplattan 
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher informerar om att 
sekretesshandlingar i individärenden fortsättningsvis kommer att 
läggas i läsplattan. 

 
 ________ 
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 § 225 
 Tack och God jul och Gott nytt år 
 

1:e vice ordföranden Kent Lewén (L) tackar äldrenämndens ledamöter, 
ersättare och tjänstemän för 2015 och önskar samtliga en God Jul och  
Ett Gott Nytt År. 

 
2:e vice ordförande Jan-Åke Nordin (M) tackar äldrenämndens 1:e vice 
ordförande, ledamöter, ersättare och tjänstemän för 2015 och önskar 
samtliga en God Jul och Ett Gott Nytt År. 
 
_________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 27 januari 2016 
 
 
§ 1 Ny medarbetare 
 
§ 2 Uppföljning Handelsträdgården 
 
§ 3 Förslag till förändringar Pantarholmskajen/Fregatten  
 
§ 4 Förbättringsarbetet gällande genomförandeplaner 
 
§ 5 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 december 2015 
 
§ 6 Anmälningsärenden 
 
§ 7 Kurser och konferenser 
 
§ 8 Delegeringsbeslut 
 
§ 9 Övrigt 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 27 januari 2016 klockan 14.00 – 16.30 
 
Beslutande  Ordförande Jan-Anders Lindfors (S)  

1:e v ordf Kent Lewén (L)  
2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Christer Göstasson (S), kl 14.00-16.00 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V) 
 Britt-Marie Strömqvist (KD) 
  
Ersättare Ingalill Niklasson (S) 
 Ulf Härstedt (S) 
 Lena Tvede-Jensen (S), kl 16.10-16.30 

 
Övriga Närvarande ersättare Lena Tvede-Jensen (S), 14.00-16.10 
  Björn Liljekrantz (M) 
  Camilla Hansson (M) 
  Gustav Sundberg (SD) 
  Agneta Persson (C) 
  Agneta Möller (L) 
  Jan-Olof Andersson (MP)  

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertson 
SAS Annika Tronje 
Kvalitetsansvarig usk Ulrika Karlsson, kl 14.00-16.10 
Verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger 
Controller Maria Stivén 
 

Övriga  Bl Kompetenscentrum Jan Resebo, kl 14.00-14.50, §§ 1-2 
 Bl Kompetenscentrum Birgitta Nilsson, kl 14.00-14.50, §§ 1-2 
 Klövern AB Martin Wallin, kl 14.50-15.20, § 3 
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
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Utses att justera Kent Lewén 
 
Justerade paragrafer §§ 1 - 9 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Jan-Anders Lindfors 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Kent Lewén 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 januari 2016 
intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 § 1 
 Ny medarbetare 
 

Åse Laursen ny medarbetare på äldreförvaltningen gör en kort 
presentation av sig själv.  
 
Åse ska arbeta med det hållbara arbetslivet ett projekt på två år. 
 
Ordföranden hälsar Åse Laursen hjärtligt välkommen till äldreförvaltningen. 
 
__________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/59 4.5.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 2 
 Uppföljning Handelsträdgården 
 

Jan Resebo och Birgitta Nilsson från Blekinge kompetenscentrum 
informerar i ärendet. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  ta informationen till dagens protokoll. 
 
 
Informationen handlar om utvärdering inom nytt särskilt boende 
Handelsträdgården 2014-2015, några områden som informationen handlar 
om: 
 

• Viktiga områden ur brukarperspektiv 

• Viktiga områden ur anhörigperspektiv 

• Viktiga områden ur personalperspektiv 

 
 
 ________ 
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Kommunstyrelsen ÄN 2015/847.4.5.1 
Kommunfullmäktige 
Drift- och servicenämnden 
Klövern AB 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Ledningsgruppen 
Akten 
 § 3 
 Förslag till förändringar Pantarholmskajen/Fregatten 
 
 Verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger och affärsenhetschef  
 Martin Wallin, Klövern AB, föredrar ärendet. 
 
 Yrkande 

Jan-Åke Nordin (M) och Kent Lewén (L) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

 
 Äldrenämnden beslutar för egen del 
 

1. att  godkänna förslaget till omvandling av del av Fregatten från särskilt 
boende till trygghetsbostäder i enlighet med redovisad inriktning, 

 
2. att  delen av Fregatten mot Pantarholmskajen, totalt 22 bostäder, läggs 
ner som särskilt boende senast den 30 september 2016. 

 
Äldrenämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige beslutar 

 
3. att  ge drift- och servicenämnden tillstånd att teckna ett tioårigt 
hyresavtal med en initial hyra på 2 533 883 kronor/år med Klövern AB, 
avseende lokaler för äldreförvaltningens omvårdnadsboende/särskilda 
boende Fregatten. 
 
4. att  anse paragrafen för omedelbart justerad. 

 
 
 Ärendet 

Vid sammanträde 2015-05-27 § 102 beslutade äldrenämnden att uppdra 
till äldreförvaltningen att snarast återkomma till äldrenämnden med förslag 
avseende omvandling av del av Fregatten från omvårdnadsboende till 
trygghetsbostäder.   
 forts. 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

27 januari 2016 7 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
 ÄN 2015/847.4.5.1 
 
 
 
 

 § 3 (forts). 
 Förslag till förändringar Pantarholmskajen/Fregatten 

 
Frågan har dessförinnan varit aktuell under en länge tidsperiod och 
diskuterats och utretts i samverkan med fastighetsägaren Klövern AB.  
 
En arbetsgrupp med representanter från drift- och serviceförvaltningen, 
äldreförvaltningen och Klövern har under hösten 2015 tillsammans 
utarbetat en plan för omställning av del av Fregatten till trygghetsboende. 

 
Lokaliseringen avses i byggnaden mot Pantarholmskajen som idag består 
av särskilt boende (omvårdnadsboende). Syftet är att skapa ett modernt 
boende för personer över 70 år med möjlighet till gemenskap, god 
tillgänglighet och präglas av möjligheter till samvaro. Äldrenämndens 
riktlinje för trygghetsboende har utgjort underlag för arbetsgruppen. 
 
Omfattning och utformning 
Lägenheterna i trygghetsboendet är avgränsade från lägenheterna inom 
särskilda boendet (omvårdnadsboendet) men kopplas samman genom 
restaurang och andra gemensamhetsutrymmen.  De nuvarande 22 
lägenheter anpassas och byggs om till dagens krav avseende tillgänglighet 
och standard.  Lägenheterna, förutom två ettor, får egna tvätt pelare och 
köken utrustas enligt dagens standard. 

På varje våningsplan görs en mindre gemensamhetsdel för spontana 
möten.  I befintligt skyddsrum föreslår Klövern att det tillskapas något 
ytterligare mervärde till boendet, t ex. en vinkällare. 

Entrén till huset renoveras för att skapa en mer tilltalande miljö. Hissarna 
är nyrenoverade under 2015 och uppfyller gällande regelverk. 

Bilparkering till varje lägenhet saknas. Klövern kommer att undersöka vilka 
möjligheter som finns att skapa fler parkeringar i området.   

 forts. 
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 ÄN 2015/847.4.5.1 
 
 
 
 
§ 3 (forts). 

 Förslag till förändringar Pantarholmskajen/Fregatten 
  

Klövern avser också att inkomma med en framställan till kommunen om att 
få tillstånd att bygga båtbryggor i Borgmästarfjärden.  Detta bedöms skapa 
ett stort mervärde till huset.  

Den befintliga stora tvättstugan i Fregattens gemensamhetsdelar, föreslås 
vara bokningsbar och kunna nyttjas av de boende i trygghetsboendet. 

Den värd/värdinnetjänst som ska finnas kopplad till trygghetsboende 
föreslås hanteras i äldreförvaltningens regi och organisatoriskt tillhöra 
äldrenämndens övriga verksamheter i Fregattens särskilda boende 
(omvårdnadsboende). 
 
Likaså föreslås gemensamhetsytor för trygghetsboendet, utöver de mindre 
på respektive våningsplan, möjliggöras i befintliga gemensamhetsytorna 
som finns för Fregattens särskilda boende (omvårdnadsboende). På detta sätt 
belastas inte lägenhetsinnehavarna i trygghetsboendet av ytterligare 
hyrespåverkande kostnader. 
 
Kommunens övriga verksamheter i fastigheten förändras inte. 
Restaurangen med tillhörande ytor planeras att renoveras i samband med 
övriga förändringar. En god tillgänglighet ska bibehållas för besökare 
”utifrån” till verksamheterna i byggnaderna. 
 
Lägenheterna fördelar sig enligt nedan.  
 

Våning 1 rum och kök, 
46 kvm 

2 rum och kök, 
65 kvm 

3 rum och kök, 
85 kvm 

2 - 4 - 
3 1 6 2 
4 1 6 2 

Totalt 2-4 2 16 4 
 
 forts. 
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 ÄN 2015/847.4.5.1 
 
 
 
 

 § 3 (forts). 
 Förslag till förändringar Pantarholmskajen/Fregatten 

 
Våning tre och fyra får samma planlösning. Våning två är mindre och ligger 
på restaurangplanet och i direkt anslutning till befintliga gemensamhets-
ytor. Samtliga lägenheter har egen balkong/uteplats. 
 
Skisser som illustrerar trygghetsboendets planlösningar och samband med 
övriga delar inom Fregatten framgår av bilaga 1-8. 

 
 Preliminära hyresnivåer 

Hyrorna kommer att förhandlas mellan fastighetsägaren och 
hyresgästorganisation. Klövern bedömer att följande hyresnivåer kan 
komma att gälla: 
 

  1 r o k  46 m2 ca 5700 kr/månad  exkl. hushållsel 

  2 r o k  65 m2 ca 7400 kr/månad exkl. hushållsel 

  3 r o k 85 m2 ca 9000 kr/månad exkl. hushållsel 
 
 
 Alternativa bostadslösningar för befintliga hyresgäster/brukare 

Varje brukare/hyresgäst kommer att erbjudas planeringssamtal med 
områdeschef på Fregatten, biståndshandläggare samt boendesamordnare. 
Brukaren/hyresgästen kommer att erbjudas att bo kvar i sin bostad, men i 
formen av trygghetsboende och med hemtjänstinsatser. Erbjudandet är 
helt frivilligt och i de fall brukaren inte önskar detta har äldrenämnden en 
skyldighet att erbjuda bostad i annat särskilt boende (omvårdnadsboende). 
 
Följande alternativa lösningar ser äldreförvaltningen som möjliga för 
berörda brukare/hyresgäster: 
 
 forts. 
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 ÄN 2015/847.4.5.1 
 
 
 
 

 § 3 (forts). 
 Förslag till förändringar Pantarholmskajen/Fregatten 

 
1. Brukaren/hyresgästen väljer att bor kvar i det nya trygghetsboendet 

med förtur till sin nuvarande lägenhet. Brukaren avstår då det 
eventuella beviljade biståndsbeslutet om särskilt boende. Beviljat beslut 
om hemtjänstinsatser finns sedan tidigare. Brukaren har möjlighet att 
ansöka om ytterligare hemtjänstinsatser vilket då kommer att utredas 
och prövas i vanlig ordning.  Brukaren kommer att omfattas av 
valfrihetssystemet inom hemtjänsten. 

 
2. Brukaren/hyresgästen väljer att flytta till annan bostad i det ordinära 

bostadsbeståndet. Brukaren avstår då det eventuella beviljade 
biståndsbeslutet om särskilt boende.  Beviljat beslut om 
hemtjänstinsatser finns sedan tidigare. Brukaren har möjlighet att 
ansöka om ytterligare hemtjänstinsatser vilket då kommer att utredas 
och prövas i vanlig ordning.  Brukaren kommer att omfattas av 
valfrihetssystemet inom hemtjänsten. 

 
 2-3: Om brukaren senare på nytt önskar ansöka om särskilt boende görs 
ny biståndsbedömning och ett nytt beslut fattas. Dokumentation om 
tidigare utredning och beslut om särskilt boende finns tillgängligt som 
underlag vid ny utredning. 
 
3. Hyresgästen/brukaren önskar behålla sitt beslut om särskilt boende. 

Brukaren erbjuds ledig bostad i särskilt boende (omvårdnadsboende). 
Erbjudandena anpassas i möjlig mån efter brukarnas önskemål men 
bostad i visst särskilt boende (omvårdnadsboende) kan inte garanteras. 

 
 Tidsplan 

Projekttiden, från ombyggnadsstart till att samtliga 22 lägenheter är klara 
för inflyttning, beräknas till minst tolv månader. Klövern föreslår att 
förändringen ska påbörjas under kvartal 2 2016. Det innebär att det finns 
tid för information till berörda och att nuvarande hyresgäster ges tid till att 
ta ställning, vilket förhoppningsvis kan ge en ökad trygghet i den förändring 
som kommer att ske.  
 forts. 
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 ÄN 2015/847.4.5.1 
 
 
 
 

 § 3 (forts). 
 Förslag till förändringar Pantarholmskajen/Fregatten 

 
Klöverns önskemål är att förändra en våning i taget för att minimera 
störningarna för de kvarboende. En detaljerad tidsplan kan först utformas 
efter att de befintliga hyresgästerna tagit ställning till hur och om de vill bo 
kvar. 
 
En arbetsgrupp kommer att sättas samman för genomförandet av 
omvandlingen. Klövern, äldreförvaltningen samt drift- och 
serviceförvaltningens fastighetsavdelning kommer att vara representerade 
i arbetsgruppen. 

  
Arbetsgruppen kommer också bl.a. ansvara för att ta fram förslag 
avseende värd/värdinnetjänsten samt trygghetsboendets användande av 
gemensamhetsytor inom fastigheten. 
 
Information 
Framgår av kommunikationsplan. 
 
Ekonomi – hyresavtal 
Förändringen från särskilt boende (omvårdnadsboende) till 
trygghetsboende innebär att Klövern återtar bostadsytan för de 22 
lägenheterna på Pantarholmskajen och hyr ut dessa direkt till 
hyresgästerna. Klövern kommer därmed att vara fullt ansvarig för 
bostäderna inom trygghetsboendet. Äldreförvaltningen kommer att ha en 
funktion för att motta intresseanmälningar till trygghetsboende och föra 
dessa vidare till Klövern. 
 
Nytt hyresavtal skrivs mellan Karlskrona kommun och Klövern där 
kommunen har kvar bostäderna på Långgatan med årshyra 2 533 883 kr. 
Befintligt avtal för restaurang/samlingslokaler löper vidare till år 2020 och 
årshyran uppgår till 2 344 062 kr. Det nya avtalet beräknas gälla fr.o.m. 
2017-01-01. 
 forts. 
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 ÄN 2015/847.4.5.1 
 
 
 
 

 § 3 (forts). 
 Förslag till förändringar Pantarholmskajen/Fregatten 

 
Kommunens nya totala årshyra uppgår efter utvecklingen av delen mot 
Pantarholmskajen preliminärt till 4 877 945 kr jämfört med nuvarande 
6 130 665 kr.  
 
Beslut i Klöverns styrelse krävs för investeringen. Tecknande av nytt 
hyresavtal kräver beslut i kommunfullmäktige. Klövern och drift- och 
serviceförvaltningens fastighetsavdelning kommer, snarast efter 
nödvändiga beslut, att ta fram slutgiltiga kontraktsförslag. 

 
I enlighet med av äldrenämnden fastställda Riktlinjer för trygghetsboende 
för äldre i Karlskrona kommun (ÄN 2013-03-27 § 31) har 
företag/fastighetsägare möjlighet att ansöka hos äldrenämnden om 
subvention för trygghetsboende. Subvention kan enligt riktlinjen utgå i form 
av bidrag till trygghetsvärd/-värdinna och till gemensamhetslokal. 
 
Med det föreslagna upplägget avseende ansvar för värd/värdinnetjänst 
samt nyttjande av gemensamhetslokaler kommer inte Klövern att ha 
möjlighet till subvention från äldrenämnden. 
 
Detta motiveras av de speciella förhållandena där trygghetsboendet 
skapas inom ett befintligt särskilt boende (omvårdnadsboende) och 
samnyttjar resurser.  

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/60 1.5.3 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 4  
 Förbättringsarbetet gällande genomförandeplaner 
 

Socialt ansvarig samordnare, SAS, Annika Tronje och kvalitetsansvarig 
undersköterska Ulrika Karlsson informerar i ärendet. 

 
 

Äldrenämnden beslutar 
 
att  ta informationen till dagens protokoll. 
 
 
Informationen handlar om: 
 

• Att hjälpa brukaren att leva sitt liv såsom: 
• Utifrån biståndsbeslutet ska önskemålen planeras så det blir 

som brukaren önskar 
• Förstå brukarens förväntningar 
• Hur kan vi uppfylla brukarens förväntningar? Kan vi göra det? 

• Överenskommelse – kontrakt 
• Samförstånd vad som ska utföras 

• Samsyn 

• Skapa en öppen kommunikation 

• Utbildning 

 
_________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/845.1.4.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 § 5 
 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 december 2015 
 
 Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna budget- och verksamhetsuppföljning för 2015. 
 
 
 Ärendet 

Äldrenämndens tilldelade ram för 2015 uppgår till 765,6 mnkr enligt ständig 
budget den 31 december 2015. Nettokostnaden uppgår till 748,3 mnkr per 
december och avviker positivt mot budget med 17,3 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat. Tilldelad ram uppgår till 9,7 mnkr. Nettokostnaderna för 
bostadsanpassningsbidraget uppgår till 9,8 mnkr per december och 
avviker negativt med 0,1 mnkr. 
 
Utfallet är förbättrat jämfört med prognosen per november (13 mnkr samt 
0,5 mnkr för bostadsanpassningsbidraget). Kostnad för bostadsanpassning 
steg mer än beräknat i december då några stora ärenden avslutades. För 
verksamheten exklusive bostadsanpassning har mer stimulansmedel än 
beräknat redovisats och såväl personalkostnader som övriga kostnader 
blev lägre än förväntat i december. 
 
Rapporten består av följande dokument: 
 

• Budget- och verksamhetsuppföljning för äldrenämnden per 31 
december 2015 

• Personalredovisning, bilaga 1 

 
 ________ 
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Akterna  Dnr, se nedan  
 
 
 
 
 
 
 

 § 6 
 Anmälningsärenden 
 

1. ÄN 2015/2473 1.2.5. Kommunfullmäktige 2015-11-19 § 205. 
Avsägelser av kommunala uppdrag. 

2. Landstinget Blekinge 2015-09-25. Samverkansnämnden i Blekinge 
2015-09-04 § 48-49. Förslag om egenvårdsprodukter och att anta 
revidering av hjälpmedelshandboken. 

3. ÄN 2015/2557 1.4.1. Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 364. Anvisningar 
för uppföljning 2016. 

4. ÄN 2015/2594 1.4.1. Kommunfullmäktige 2015-11-19 § 210. Förslag till 
förändrad tidplan för uppföljning för verksamhets- och ekonomistyrning 
för 2016. 

5. ÄN 2015/2607 2.1.1. Kommunfullmäktige 2015-11-19 § 213. Samman-
trädesplan 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott. 

6. ÄN 2015/2824 1.5.0. Blekinge kompetenscentrum november 2015. 
Utvärdering av brukare och verksamhetsrepresentanters upplevelser av 
kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge. 

7. ÄN 2015/3054 1.3.4. Kommunövergripande samverkansgruppen 
2015-10-29. 

8. ÄN 2015/3089 1.2.5. Kommunfullmäktige 2015-12-10 § 226. 
Kommunala val. 

9. ÄN 2015/311 8.2.3. IVO. Beslut 2015-12-17. Anmälan vid särskilda 
boendet Ekliden, Karlskrona. 

10. ÄN 2015/1046 1.5.5. IVO. Beslut 2015-12-17. Anmälan vid särskilda 
boendet Ekliden, Karlskrona. 
 

 ________ 
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 § 7 
 Kurser och konferenser 
 
 Välfärdsteknik – för bättre vård och omsorg 
 

Lena Tvede-Jensen (S) kommer att delta i regionkonferensen gällande 
digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård den  
9 februari 2016 på Scandic Hotell i Karlskrona. 

 
 
 ________ 
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 § 8 
 Delegeringsbeslut 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 

1. Delegationsrapport, 1-30 september 2015. 
2. Delegationsrapport, 1-31 oktober 2015. 
3. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 

24 november 2015. 
4. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 

1 december 2015. 
5. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 

4 december 2015. 
6. Delegationsrapport, 1-30 november 2015. 
7. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 

14 december 2015. 
8. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 

14 december 2015. 
9. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 

15 december 2015. 
10. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 

17 december 2015. 
 

_________ 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

27 januari 2016 18 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 9 
 Övrigt 
 
 Revisionen, granskning av hemsjukvården 

Jan-Åke Nordin (M) undrar över ett ärende på kommunfullmäktiges 
anmälningslista i januari 2016 som handlar om revisionens granskning 
av hemsjukvården. 
 
Kent Lewén (L) 1:e vice ordförande informerar om ärendegången. 

 
 
 ________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 24 februari 2016 
 
 
§ 10 Kvalitetsredovisning 
 
§ 11 Rapport stimulansmedel, ökad bemanning 
 
§ 12 Nattfastemätning per oktober 2015 
 
§ 13 IT-fixarservice 
 
§ 14 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 januari 2016 
 
§ 15 Årsbokslut 2015 och verksamhetsberättelse för äldrenämnden 
 
§ 16 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut per den  

31 december 2015 
 
§ 17 Internkontrollplan 2016 
 
§ 18 Svar revisionsrapport avseende granskning av hemsjukvården 
 
§ 19 Förslag till handlingsplan för äldrenämnden avseende 

kommunfullmäktiges direktiv 
 
§ 20 Anmälningsärenden 
 
§ 21 Kurser och konferenser 
 
§ 22 Delegeringsbeslut 
 
§ 23 Övrigt 
 
§ 24 Ändring i Riktlinjer för avgiftshandläggning i äldreförvaltningen 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 24 februari 2016 klockan 14.00 – 16.00 
 
Beslutande  Ordförande Jan-Anders Lindfors (S)  

2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Marcus Gadd (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V) 
  

 Ersättare Ingalill Niklasson (S) 
  Gustav Sundberg (SD) 
  Agneta Möller (L) 
  Ann Nilsson (KD) 

  
 
Övriga Närvarande ersättare Lena Tvede-Jensen (S) 
  Björn Liljekrantz (M) 
  Camilla Hansson (M) 
  Ingrid Andersson (SD) 
  Agneta Persson (C) 
  Jan-Olof Andersson (MP) 
    

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertson 
Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm 
Controller  Maria Stivén 
MAS Ann-Britt Mårtensson 
Verksamhetschef Maria Appelskog  
Kvalitetsutvecklare Carina Larsson 
Verksamhetschef Anna Hedlund 

 
 
Övriga   ---------- 
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Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Jan-Åke Nordin 
 
Justerade paragrafer §§ 10 - 24 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Jan-Anders Lindfors 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Jan-Åke Nordin 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 1 mars 2016 
intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/656 1.5.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 10 
 Kvalitetsredovisning 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  ärendet utgår och kommer behandlas på äldrenämndens möte den  
 23 mars 2016. 
 
 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/123 1.4.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 11 
 Rapport stimulansmedel, ökad bemanning 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 
 
 

Medicinskt ansvar sjuksköterska, MAS, Ann-Britt Mårtensson informerar i 
ärendet. 

 
 Informationen innehåller: 
 

 Fördelning av stimulansmedel utifrån inkomna ansökningar 
 Omvårdnadsboende 

 Hemtjänst egen regi/Dagliga aktiviteter 
 Hälso- och sjukvårdsorganisationen 

 Trygg hemgång 

 Privata utförare 

 Planerad utökning av bemanning 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/641 8.2.5 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 12 
 Nattfastemätning per oktober 2015 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 
 
 
 Verksamhetschef Maria Appelskog informerar i ärendet. 
 
 Informationen innehåller: 
 

 Vad är nattfasta? 

 Statistik på antal brukare med nattfasta kortare än 11 timmar 
 Medelvärde grupper 
 Medelvärde ett dygn (höst) 
 Orsaker till bortfall 2013 - 2015 

 
 ________ 
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Funktionsstödsförvaltningen ÄN 2016/629 3.3.2 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 13 
 IT-fixarservice 
  
 Äldrenämnden beslutar 
  

1. att  ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda vidare hur utförandet av 
IT-fixarservice kan organiseras långsiktigt, samt 

  
 2. att  förlänga IT-fixarservice i projektform till den 31 december 2016. 
 
 Yrkande 
 Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 Ärendet 

Äldreförvaltningen har under 2015 testat IT-fixarservice för seniorer i 
projektform enligt likartade former som fixarservice erbjuds till seniorer. 
Servicen erbjuds med stöd av lagen om vissa kommunala befogenheter 
(2009:47) som bland annat reglerar kommunens rätt att tillhandahålla 
servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Med servicetjänster avses 
tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och 
som inte handlar om personlig omvårdnad. IT-fixarservicen har haft 
följande syften: 
 

 Delaktighet i samhället oavsett teknisk kunskap 

 Digitalt innanförskap (trygg i användning, tekniken upplevs 
tillgänglig) 

 
IT-fixarservice har uppskattats av seniorer. Projektets startades den 1 
mars 2015. Under de 10 första månaderna togs emot cirka 340 
beställningar. Kommunala pensionärsrådet har uttalat önskemål om att 
servicen ska permanentas. 

 forts. 
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 ÄN 2016/629 3.3.2 
 
 
 
 

 § 13 (forts). 
 IT-fixarservice 

 
Beställning av en it-fixartjänst görs till kommunens kundservice och 
servicen utförs av funktionsstödsförvaltningen. Under 2015 betalade 
äldreförvaltningen för den bil som användes för tjänsten. Övriga kostnader 
bars av respektive förvaltning. Inför 2016 har funktionsstödsförvaltning 
informerat behov av ökad finansiering. Äldrenämndens arbetsutskott har 
ansett att förlängning av projektet är nödvändigt för att utreda om det finns 
andra utförare där verksamheten inkluderas i befintliga aktiviteter utan att 
leda till ökade kostnader. 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/632 1.4.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 § 14 
 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 januari 2016 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  ta informationen till dagens protokoll. 
 
 
 Ärendet 
 Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 

Äldrenämndens tilldelade ram för 2016 uppgår till 757,8 mnkr enligt ständig 
budget den 31 december 2015. Nettokostnaderna uppgår till 52,9 mnkr per 
januari 2016. Budgeten är ännu inte periodiserad och bokförd och därför 
finns ingen beräknad budgetavvikelse per januari 2016. 

 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat. Tilldelad ram uppgår till 9,7 mnkr. Nettokostnaderna för 
bostadsanpassningsbidraget uppgår till 0,1 mnkr per januari och avviker 
positivt med 0,8 mnkr. 

 
Prognosen för 2016 är än så länge en ekonomi i balans med tilldelad 
budgetram. 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/620 1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
Revisionen 
Akten 
 
 
 § 15 
 Årsbokslut 2015 och verksamhetsberättelse för äldrenämnden 
 
 Äldrenämnden beslutar för egen del 
  
 1. att  godkänna verksamhetsberättelse 2015 med årsbokslut, 
  

2. att  överlämna verksamhetsberättelse 2015 med årsbokslut till 
Revisionen.  

  
 Äldrenämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar 
  

3. att  reducera äldrenämndens investeringsram för 2016 med 0,4 mnkr 
med anledning av 2015 års överskridande, 
 
4. att  det inte sker någon resultatreglering för äldrenämnden, 
motsvarande redovisat överskott för 2015 med 17,3 mnkr samt redovisat 
underskott med 0,1 mnkr för bostadsanpassningsbidraget, samt 
 
5. att  0,4 mnkr avsätts i kommunstyrelsens projektbudget för finansiering 
av utbildningstjänster (AST) våren 2016.  
 

 Yrkande 
 Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
 
 Ärendet 
 Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 

Äldrenämndens tilldelade ram för 2015 uppgår till 765,9 mnkr enligt ständig 
budget den 31 december 2015. Nettokostnaderna uppgår till 748,3 mnkr 
per december och avviker positivt mot budget med 17,3 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat. Tilldelad ram uppgår till 9,7 mnkr. Nettokostnaderna för 
bostadsanpassningsbidraget uppgår till 9,8 mnkr per december och 
avviker negativt med 0,1 mnkr. 
 forts. 
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  ÄN 2016/620 1.4.1 
 
 
 
 
 § 15 (forts). 
 Årsbokslut 2015 och verksamhetsberättelse för äldrenämnden 
 

Utfallet är förbättrat jämfört med prognosen per november (13 mnkr samt 
05 mnkr för bostadsanpassningsbidrag). Kostnad för bostadsanpassning 
steg mer än beräknat i december då några stora ärenden avslutades. För 
verksamheten exklusive bostadsanpassning har mer stimulansmedel än 
beräknat redovisats och såväl personalkostnader som övriga kostnader 
blev lägre än förväntat i december. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att stimulera igångsättande av 
utvecklingstjänster. Dessa tjänster innehöll en kombination av utbildning 
och arbete med avsikten var att få till specialistutbildade sjuksköterskor. 
Äldreförvaltningen inrättade tre tjänster och erhöll medel för höstterminen 
2015. För vårterminen 2016 saknas finansiering varför äldreförvaltningen 
föreslår äldrenämnden att hemställa om ersättning hos kommunstyrelsen 
med 0,4 mnkr. 

 
I verksamhetsberättelse 2015 med årsbokslut ingår bl.a. verksamhets-
berättelser, årsbokslut och verksamhetsuppföljning för äldrenämnden per 
31 december 2015 samt bilagor med redovisningar. 

 
 ________ 
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Inspektionen för vård och omsorg ÄN 2015/2552 1.5.2 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 § 16 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6f Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut per den 31 december 2015 

 
Äldrenämnden beslutar 

  
att  överlämna rapporten till kommunfullmäktige, Inspektionen för vård och 
omsorg  samt kommunens revisorer. 

  
 
Ärendet 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg 
(individbaserade rapporter). 
 
Äldrenämnden rapporterar, per den 31 december 2015, att det fanns 
beslut som inte verkställts inom tre månader. 
 
Skäl till att beslut inte verkställts: 
 
Tackat nej till erbjudet boende. Brukare önskar invänta 
boende med placering enligt önskemål. 

1 

 

Blivit verkställt, dock inte inom tre månader på grund 
av att brukare tackat nej till erbjudet boende då de 
önskar invänta placering enligt önskemål. 

5 

  
Tackat nej till anvisning, återtagit ansökan. 0 
 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen ÄN 2016/604 1.4.1 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 17 
 Internkontrollplan 2016 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna plan för intern kontroll 2016. 
 
 
 

Ärendet 
Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns 
tillräcklig intern kontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta 
ansvaret för att 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 grund för den interna kontrollen ska en risk- och väsentlighetsanalys 
göras. 

 
  forts. 
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  ÄN 2016/604 1.4.1 
 
 
 
 
 § 17 (forts). 
 Internkontrollplan 2016 
 
 Rapportering 

Kontrollansvarig ansvarar för när i tiden kontrollmomenten skall utföras. 
Mottagare av rapporten lämnar inför varje tertialbokslut underlag till 
enheten för utveckling och administration för löpande återrapportering till 
äldrenämnden. 

 
Slutlig rapportering av resultatet till äldrenämnden sker i samband med 
årsbokslutet 2016. 

 
 Internkontrollplan 

Äldreförvaltningens ledningsgrupp har reviderat 2015 års 
internkontrollplan. Något kontrollmoment har förändrats och något har lagts 
till. 
 
Bilagda Internkontrollplan föreslås för äldreförvaltningens verksamhet 
2016. 

 
 ________ 
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Kommunstyrelsen ÄN 2016/2539 1.8.2 
Kommunfullmäktige 
EY 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 § 18 
 Svar på revisionsrapport avseende granskning av hemsjukvården 
  
 Äldrenämnden beslutar 
  
 att  godkänna upprättat svar. 
 
 Yrkande 
 Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
  

Ärendet 
Förvaltningschef Martin Olsson föredrar ärendet. 
 
Ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende i Blekinge län överfördes från 
landstinget till kommunerna fr.o.m. den 1 januari 2013. Medborgaren ska i 
första hand vända sig till primärvårdens mottagningar för hälso- och 
sjukvård. Hemsjukvård ges i patientens eget hem till person som på grund 
av sjukdom eller funktionsnedsättning av fysisk eller psykisk karaktär inte 
på egen hand eller med hjälp kan uppsöka vårdcentral eller 
mottagning(den så kallade tröskelprincipen). Vård i hemmet präglas av att 
patienterna ofta får insatser av olika yrkesgrupper och av flera olika 
vårdgivare. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till 
och med sjuksköterskenivå. För övrig hälso- och sjukvård ansvarar 
landstinget. Landstinget svarar för alla läkarinsatser. 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget 
Blekinge och Karlskrona kommun granskat hemsjukvården. Deras 
sammanfattade bedömning är att samverkan avseende hemsjukvården i 
ordinärt boende inte fullt ut fungerar tillfredställande. EY lämnar följande 
rekommendationer till äldrenämnden. 
 

 Säkerställ att samverkan sker på politisk nivå 
 Lämna tydliga direktiv avseende hemsjukvårdens inriktning och 

uppdrag 
 Fastställ uppföljningsbara mål för hemsjukvården 

 
  forts. 
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  ÄN 2015/2539 1.8.2 
 
 
 
 
 § 18 (forts). 
 Svar på revisionsrapport avseende granskning av hemsjukvården 
 

 Säkerställ att informationsöverföringen mellan landsting och 
kommun fungerar 

 Tillse att lokala överenskommelser om läkarmedverkan arbetas 
fram 

 Utveckla uppföljningen av hemsjukvården 
 Utveckla uppföljningen av samverkan 
 Säkerställ kompetensförsörjning och bemanning inom 

hemsjukvården 
 

Samtidigt har Direktörsgruppen i länet (kommun- och landstingsdirektör) 
beställt en utvärdering (kvalitativ utvärdering) av brukare/patienters och 
verksamhetsrepresentanters upplevelse av kommunaliseringen av 
Hemsjukvården i Blekinge. Vi kan konstatera att kommunaliseringen, sett 
ur brukarens och patientens perspektiv, skett tämligen obemärkt. De 
förbättringsområden som lyfts fram i EY rapport återfinns till delar även i 
den utvärdering som Blekinge kompetenscenter genomfört. 
 
Äldrenämnden har redan tagit initiativ och aktualiserat frågan om en 
politiskt arena mellan Kommunerna och Landstinget. Om detta går det att 
läsa i programförklaringen i äldrenämndens verksamhetsplan och 
interbudget 2016 med plan 2017-2018, se bilaga 1. 
 
Vi delar den uppfattning som EY redovisar i rapporten och har valt att 
arbeta in föreslagna förbättringsområden i äldrenämnden verksamhetsplan 
och intern budget för 2016 med plan 2017-2018. Dokumentet bifogas. 
 
Äldrenämnden fattade beslut i augusti 2013 om hemsjukvårdens inriktning 
och uppdrag. Vi bifogar denna skrivning i slutet på skrivelsen. 
 
Äldrenämnden kommer kontinuerligt att följa upp hemsjukvårdens 
inriktning och uppdrag. 
 
  forts. 
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 ÄN 2015/2539 1.8.2 
 
 
 
 

 § 18 (forts). 
 Svar på revisionsrapport avseende granskning av hemsjukvården 
 

Uppföljningsmodell är under utveckling och kommer i sin helhet kunna 
användas från och med halvårskiftet 2016. 
 
Hälso- och sjukvårdsorganisationen har fått i uppdrag att ta fram en lokal 
handlingsplan där mätbara mål anges inom följande områden: 
 

 god vård i livets slutskede,  
 preventivt arbetssätt, 
 god läkemedelsbehandling, 
 god vård vid demenssjukdom samt 
 sammanhållen vård och omsorg.  

 
Äldrenämnden har i november 2016 antagit reviderade inriktningsmål 
utifrån förändrad lagstiftning och äldrenämndens utökade ansvar för 
hemsjukvården, bifogas. 
 
Inom ramen för nationell och lokal e-hälsa deltar äldreförvaltningen, 
tillsammans med Landstinget Blekinge och länets övriga kommuner, i 
fortsatt utrednings- och utvecklingsarbete vad gäller informationsutbyte t ex 
nationell patientöversikt (NPÖ), gemensamt vårdplaneringssystem (Prator) 
och meddelandefunktion. 
 
Äldreförvaltningen planerar att under 2016 tillsammans med 
vårdcentralerna i kommunen ta fram en överenskommelse kring 
läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningsledningen 
har regelbundna träffar med Blekingesjukhuset och vårdcentraler i 
kommunen (TRIAD-möten). Överenskommelsen kommer att arbetas fram 
inom ramen för den gruppen. 
 
Äldreförvaltningen har arbetat fram en kompetensförsörjningsstrategi där 
även hälso- och sjukvårdkompetens och framtida anställningsbehov ingår. 
 
 forts. 
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 ÄN 2015/2539 1.8.2 
 
 
 
 

 § 18 (forts). 
 Svar på revisionsrapport avseende granskning av hemsjukvården 
 

Under 2015 tecknade Karlskrona som första kommun i landet ett avtal med 
Vårdförbundet om AST tjänster (akademisk specialist tjänstgöring) för 
sjuksköterskor.  I pågående program deltar tre medarbetare som studerar 
till specialistsjuksköterskor inom äldre. Äldreförvaltningen kommer att göra 
ytterligare satsningar för att trygga framtida personalförsörjning inom 
området legitimerad personal dvs. distrikts- och äldresjuksköterskor, 
arbetsterapeuter samt fysioterapeuter/sjukgymnaster. 
 
Minnesanteckningar från LSVO, lokala överenskommelser om 
läkarmedverkan etc. kommer i fortsättningen att delges äldrenämnden 
löpande.  
 
Avslutningsvis vill äldrenämnden framföra att de förtroendevalda, främst 
nämndens dåvarande vice ordföranden, Kent Lewén i egenskap av 
ansvarigt kommunalråd varit djupt delaktiga i den överenskommelse som 
träffades mellan Landstinget i Blekinge och länets fem kommuner. I 
grunden har det framförhandlade avtalet mellan parterna haft fokus på att 
värna de enskilda medborgarna och skapa en bra vårdkedja nära den 
kommunala hemtjänsten. 
 
Under tiden som följde efter övertagandet fanns det ständiga dialoger 
mellan politiken och tjänstemännen i kommunen, samt hemsjukvårdens 
personal, i syfte att rätta till de problem och bekymmer som uppstod inte 
minst med journalsystemens brister i överföring mellan huvudmännen. 
Mycket av denna uppföljning skedde i dialog med förvaltningsledningen 
och finns således inte dokumenterad. 
 
Äldrenämnden har som ovan redovisats fattat en rad beslut för styrning 
och ledning och kommer återigen att aktualisera bildandet av en politisk 
plattform mellan landstinget och länets kommuner, där övergripande beslut 
kan förhandlas fram.  En politisk samverkansnämnd har dock bildats, där 
länets kommuner och landstinget utser ledamöter. Denna nämnd handhar 
samordningsfrågor, hjälpmedel och gemensamma inköp. 
 
_________ 
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Kommunfullmäktige ÄN 2016/638 1.3.2 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 
 § 19 

Förslag till handlingsplan för äldrenämnden avseende kommun-
fullmäktiges direktiv 

 
Äldrenämnden beslutar 
 
1. att  fastställa SMARTA mål att gälla för 2016 i enlighet med äldre-
förvaltningens förslag, 
 
2. att  Socialstyrelsens föreskrift för basal hygien i vård och omsorg 
vad avser arbetskläder är uppfylld fr.o.m. 1 januari 2017, 
 
3. att  under hösten 2016 överenskomma med landstinget gällande 
journalföring, så hemsjukvården kan inhämta aktuell information vid 
NPÖ, där även laboratoriesvar kan avläsas, 
 
4. att  fastställa handlingsplan för direktivet: Kommunen ska arbeta 
för att förbättra folkhälsan för äldre, 
 
5. att  fastställa handlingsplan för direktivet: Karlskronas invånare 
ska erbjudas en jämställd service och omsorg, samt 
 
6. att  fastställa handlingsplan för direktivet: Att utreda jobbgaranti för 
färdigutbildade elever på omvårdnadsprogrammat. 
 
Yrkande 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar 1 att Socialstyrelsens föreskrift för basal hygien i 
vård och omsorg vad avser arbetskläder är uppfylld fr.o.m. 1 januari 2017, 
2 att under hösten 2016 överenskomma med landstinget gällande 
journalföring, så hemsjukvården kan inhämta aktuell information via NPÖ, 
där även laboratoriesvar kan avläsas. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Därefter ställer 
ordföranden proposition på Jan-Åke Nordins (M) ändrings- och 
tilläggsyrkande och finner att äldrenämnden beslutar enligt förslagen. 

  
  forts. 
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  ÄN 2016/638 1.3.2 
 
 
 
 
 § 19 (forts). 

Förslag till handlingsplan för äldrenämnden avseende kommun-
fullmäktiges direktiv 

 
 Ärendet 
 Kvalitetsutvecklare Carina Larsson föredrar ärendet. 
 

Enligt kommunstyrelsens Förslag om verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut om budget 2016 och plan 2017-2018, ska äldrenämnden redovisa 
SMARTA mål till kommunstyrelsen. 

  
Enligt kommunstyrelsens beslut 6 oktober 2015 ska den nämnd som 
omfattas av ett mål, fastställa mål för den egna verksamheten. 

  
Äldreförvaltningen har arbetat fram förslag till SMARTA mål kopplat till de 
uppdrag som återfinns i äldreförvaltningens verksamhetsplan och 
internbudget 2016 samt plan 2017-2018. Förslagen redovisas i bilaga 1. 

 
 Direktiv 

Äldrenämnden ansvarar för två direktiv i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut 6 oktober 2015. Enligt anvisning ska den nämnd/styrelse som utses 
som ansvarig för ett direktiv, svara för att direktivet blir uttolkat och 
verkställt. Nämnden/styrelsen ska upprätta en handlingsplan för 
verkställigheten. 

 
 ________ 
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Akterna  Dnr, se nedan  
 
 
 
 
 
 
 

§ 20 
 Anmälningsärenden 
 

1. ÄN 2015/3224 1.4.1. Kommunfullmäktige 2015-12-10 § 231. Kostnads-
reducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns samlade 
verksamheter. 
2. ÄN 2015/3238 2.2.2. Kommunfullmäktige 2015-12-10 § 240. Förslag till 
förändringar av bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i 
Karlskrona kommun. 
3. ÄN 2015/3226 1.4.1. Kommunfullmäktige 2015-12-10 § 242. Uppföljning 
per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter. 
4. ÄN 2016/173 1.3.4. Kommunövergripande samverkansgruppen 
2015-11-19. 
5. ÄN 2015/390 1.4.1. Kommunstyrelsen 2016-01-12 § 10. Uppföljning av 
direktiv oktober 2015. 
6. ÄN 2016/488 1.5.4. IVO. Beslut 2016-01-22. Klagomål enligt patient-
säkerhetslagen avseende boendet Ekliden och Kungsmarkens vård-
central. 
7. ÄN 2016/485 1.5.4. IVO. Beslut 2016-01-22. Klagomål enligt patient-
säkerhetslagen avseende Kungshöjdens särskilda boende och Kungs-
markens vårdcentral. 

 
 ________ 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

24 februari 2016 22 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 21 
 Kurser och konferenser 
 
 Inga kurser eller konferenser anmäldes. 
 
 
 ________ 
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 § 22 
 Delegeringsbeslut 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 

1.  Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
28 december 2015 

2. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
16 december 2015 

3. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
4 januari 2016 

4. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
13 januari 2016 

5. Delegationsrapport äldreförvaltningen 1 december – 31 december 2015 
 

_________ 
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 § 23 
 Övrigt 
 
 Lediga bostäder 
 Jan-Åke Nordin (M) vill ha dagsaktuell statistik på lediga bostäder. 
 

Förvaltningschef Martin Olsson svarar att det finns 18 lediga bostäder, 
exklusive Fregatten. 
 
 
Planer för centrala Rödeby 
Jan-Åke Nordin (M) hur planerna är för centrala Rödeby angående 
öppnande av bostäder för flyktingar. 
 
Förvaltningschef Martin Olsson svarar. 
 
 
Benabacken 
Emma Hilborn (V) undrar hur det går med anmälningarna mot 
äldrenämndens beslut. 
 
Förvaltningschef Martin Olsson redogör för det dagsaktuella förloppet. 

 
 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/780 1.3.1 
Myndighetskontoret 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 24 
 Ändring i Riktlinjer för avgiftshandläggning i äldreförvaltningen 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  godkänna revidering för avgiftshandläggning i äldreförvaltningen 
enligt förslag. 
 

 Yrkande 
 Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Emma Hilborn (V) deltar ej i beslutet. 
 
 
 Ärendet 

Revideringen behöver göras i riktlinjen för att ändringen av avgift för 
dagverksamhet träder i kraft 1 april 2016. 

 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta att revidera 
riktlinjen för avgiftshandläggning enligt följande: 
 
Sidan 13 
4.2.4. Dagverksamhet 
Avgiften per dag skall motsvara en tolftedel av 0,48 gånger prisbas-
belopp delat med 30,42. Matkostnad tillkommer motsvarande mat-
distribution. Respektive dagverksamhet meddelar uppgifter till 
avgiftshandläggare. 
 
Sidan 19 
6.1.2. Höjning av minimibeloppet – tillägg 
Femte stycket 
Matdistribution 0-4 portioner per månad ger inget tillägg. Mat-
distribution 5-15 och 5-31 dagar per månad ger tillägg minimi-
beloppet. 

 
 ________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 23 mars 2016 
 
 
§ 25 Information om måltidsenkäter 
 
§ 26 Kvalitetsredovisning 
 
§ 27 Hälso- och sjukvårdens uppföljning och utveckling 
 
§ 28 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 29 februari 2016 
 
§ 29 Fördjupning av översiktsplan för Bastasjö 
 
§ 30 Patientsäkerhetsberättelse 2015 
 
§ 31 Äldrenämndens och kommungemensam värdegrund 
 
§ 32 Boendeplanering Nättraby och Rödeby 
 
§ 33 Anmälningsärenden 
 
§ 34 Kurser och konferenser 
 
§ 35 Delegeringsbeslut 
 
§ 36 Övrigt 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 23 mars 2016 klockan 14.00 – 16.55 
 
Beslutande  Ordförande Jan-Anders Lindfors (S)  

1:e v ordf Kent Lewén (L)  
2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Marcus Gadd (S) 
 Sigrid Johansson (M), kl 14.00-16.15 §§ 25-30 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V) 
 Britt-Marie Strömqvist (KD) 
  
Ersättare Ingalill Niklasson (S) 
 Ulf Härstedt (S) 
 Camilla Hansson (M), kl 16.15-16.55 

 
Övriga Närvarande ersättare Lena Tvede-Jensen (S) 
  Camilla Hansson (M), kl 14.00-16.15 
  Ingrid Andersson (SD) 
  Agneta Persson (C) 
  Agneta Möller (L) 
  Jan-Olof Andersson (MP)  

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertson 
Chef kostavdelningen Eva Wrobel, kl 14.00-14.20 
Ansvarig kostdatasystem Ola Eitrem Walter, kl 14.00-14.20        
Kvalitetsutvecklare Carina Larsson 
SAS Annika Tronje 
MAS Ann-Britt Mårtensson 
Bitr verksamhetschef Lisa Grönlund 
Bitr verksamhetschef Anna Bergström  
Controller Maria Stivén 
Verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger 
Områdeschef Anna Hedlund 

 
Övriga  Kommunal Maria Wanner, kl 14.00-16.25, §§ 25-31 
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Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Christer Göstasson 
 
Justerade paragrafer §§ 25 - 36 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Jan-Anders Lindfors 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Christer Göstasson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 7 april 2016 
intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/277 2.14.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 25 
 Information om måltidsenkäter 
  
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  ta informationen till dagens protokoll. 
 
 
 Chefen för kostavdelningen Eva Wrobel informerar i ärendet. 
 
 Informationen innehåller: 
 

 Enkätsvar från särskilt boende, matdistribution och 
restauranger i boenden 

 Jämförelser 2014 och 2015 

 
Utvecklingschef Eva Herbertson informerar i korthet om 
Rosengårdens matenkät. 
 
_________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/656 1.5.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 26 
 Kvalitetsredovisning 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  ta informationen till dagens protokoll. 
 
 

Medicinskt ansvarig samordnare, MAS, Ann-Britt Mårtensson informerar 
om: 

 
 Fallrapporter för år 2015 

 Läkemedelsavvikelser 
 Uppgifter från privata utförare 

 
  
 Socialt ansvarig samordnare, SAS, Annika Tronje informerar om: 
 

 Avvikelser, ej utförda insatser på natten och brister i 
informationsöverföring mellan dag och natt samt mellan utförare 

 
 
Biträdande verksamhetschef hemtjänst, Lisa Grönlund informerar om 
 

 Arbetsbelastning 

 Fallrapporter 
 Stimulansmedel för nattpatrull 
 Nytt planeringssystem, Laps Care 

 
 forts. 
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  ÄN 2016/656 1.5.2 
 
 
 
 
 § 26 (forts). 
 Kvalitetsredovisning 
 

Biträdande verksamhetschef särskilt boende, Anna Bergström informerar 
om: 

 
 Kommunikation mellan dag och natt 
 Anmälan och avvikelser under sommaren 2015 

 Lex Sarah anmälningar – stölder 
 Stimulansmedel 
 Utbildning i genomförandeplaner 
 Samarbetet med hälso- och sjukvården 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/1297 1.5.3 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 27 
 Hälso- och sjukvårdens uppföljning och utveckling 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  ta informationen till dagens protokoll. 
 
 
 Verksamhetschef Anna Hedlund informerar i ärendet. 
 
 Informationen innehåller: 
 

 Anhörigenkät tre veckor efter dödsfallet 2015 med kommentarer 
 Produktionsstatistik 2015-11-23---2015-12-06 

 Prioriterade områden hälso- och sjukvården 2016 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/1160 1.4.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 § 28 
 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 29 februari 2016 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna budget- och verksamhetsuppföljning per 29 februari 2016. 
 
 
 Ärendet 
 Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 

Äldrenämndens tilldelade ram för 2016 uppgår till 759,8 mnkr enligt ständig 
budget den 1 januari 2016. Nettokostnadsutfall per februari uppgår till 
128,0 mnkr och budgetavvikelse till 0,8 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat med en tilldelad ram motsvarande 9,7 mnkr. Nettokostnadsutfallet 
för bostadsanpassningsbidraget per februari uppgår till 0,9 mnkr och 
budgetavvikelse till 0,7 mnkr. 
 
Med utgångspunkt i gällande förutsättningar, vad gäller verksamhetens 
inriktning, omfattning, planering, beviljad budgetram samt att förvaltningen 
kan disponera den av nämnden avsatta reserv för att täcka eventuella 
underskott samt oförutsedda utgifter, gör förvaltningen bedömningen att 
verksamheten kommer att kunna bedrivas inom tilldelad ram. Detsamma 
gäller för bostadsanpassningsbidraget. 
 
Rapporten består av budget- och verksamhetsuppföljning för 
äldrenämnden per den 29 februari 2016 samt personalredovisning. 

 
 ________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ÄN 2016/947 4.2.1 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 29 
 Fördjupning av översiktsplan för Bastasjö 
 
 Äldrenämnden beslutar 
  

1. att  lämna synpunkter på programmet för fördjupning av översiktsplan 
för Bastasjö enligt äldreförvaltningens synpunkter, samt 
 
2. att lägga till punkt 4 i synpunkter ” Programmet beskriver bostads-
byggandet som en blandning av bostäder. Det är av vikt att det blir just en 
blandning; att även hyresrätter byggs, för att möjliggöra boende genom 
livets alla skeenden och för alla medborgare”. 
  
 
Yrkande 
Emma Hilborn (V) yrkar på tillägg till äldrenämndens synpunkter med  
punkt 4. Programmet beskriver bostadsbyggandet som en blandning av 
bostäder. Det är av vikt att det blir just en blandning; att även hyresrätter 
byggs, för att möjliggöra boende genom livets alla skeenden och för alla 
medborgare. 
 
Kent Lewén (L) och Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition arbetsutskottets förslag och finner att 
äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Därefter ställer 
ordföranden proposition på Emma Hilborns (V) tilläggsyrkande och finner 
att äldrenämnden beslutar enligt förslaget. 
 

 
Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett program för 
fördjupning av översiktsplan för Bastasjö som visar kommunens vision för 
hur staden ska kunna växa norrut från Hässlegården mot Rödeby. 
Planprogrammet har skickats till äldrenämnden för samråd. 
 
 forts.  
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  ÄN 2016/947 4.2.1 
 
 
 
 
 § 29 (forts). 
 Fördjupning av översiktsplan för Bastasjö 
 

Planprogrammets syfte är att ge vägledning på lång sikt vid beslut i frågor 
om kommunens mark- och vattenanvändning. Utbyggnationer enligt 
programmet planeras vara genomförda senast år 2050. Funktioner som 
kräver viss lokal service, exempelvis boenden för äldre samt förskolor, 
lokaliseras till två områden där det skapas mindre centrummiljöer. 
 
 
Äldreförvaltningens synpunkter 
1. Planprogrammet ger en vision om goda bostadsmiljöer där närhet till 
naturen med rekreationsmöjligheter kombineras med lokala servicepunkter 
och välfungerande kollektivtrafik. Äldreförvaltningen anser det viktigt att 
fortsatt utformning av området sker utifrån denna vision. 
 
2. Programmet beskriver området som en grön och blå stadsdel med goda 
förutsättningar att välja andra transportmedel än bil. Byggandet av trygga 
och i första hand separerade gång- och cykelvägar ska beaktas i 
detaljplaneringen av området. 

 
3. Programmet föreslår bebyggelse i ett område som idag saknar grund-
läggande infrastrutur. Området ska byggas upp etappvis för att samordna 
investeringar och planeras med gångavstånd till närliggande 
kollektivtrafikstråk. Äldreförvaltningen anser att uppbyggnaden av 
kollektivtrafik och service bör planeras så att dessa funktioner finns 
tillgängliga även under exploateringstiden. 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/1296 8.2.3 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 30 
 Patientsäkerhetsberättelse 2015 
 

Äldrenämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättad Patientsäkerhetsberättelse för år 2015 enligt 
äldreförvaltningens förslag. 
 
 
Ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Ann-Britt Mårtensson 
föredrar ärendet. 
 
Vårdgivare ska senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhets-
berättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits 
för att öka patientsäkerheten och vilket resultat som har uppnåtts. 
 
Ytterligare förtydligande om innehållet finns i Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar 
ta del av den. 

 
 
 ________ 
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Kommunstyrelsen ÄN 2016/1221 1.3.1 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 31 
 Äldrenämndens och kommungemensam värdegrund 
 
 Äldrenämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen 

 
1. att  godkänna revideringen av äldrenämndens värdegrund, samt 
 
2. att  godkänna informationen om den kommungemensamma 
värdegrunden. 
 
Yrkande 
Kent Lewén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
Ärendet 
Kvalitetsutvecklare Carina Larsson föredrar ärendet. 
 
Vid äldrenämndens sammanträde den 23 november 2015 beslutades 
att förvaltningen ska genomföra en översyn av äldreförvaltningens 
värdegrund. Detta enligt de synpunkter och förslag till förändringar 
som äldrenämndens arbetsutskott lämnade vid sammanträde den 
7 oktober 2015. 
 
En översyn av äldreförvaltningens värdegrund har genomförts vid 
äldreförvaltningens värdegrund- och mångfaldsinstruktörer 
tillsammans med ämnesansvariga. Värdegrunden har omarbetats 
utifrån äldrenämndens synpunkter och förslag samt uppdraget att 
sammanlänka äldreförvaltningens värdegrund med kommunens 
gemensamma värdegrund. 

 
 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/1293 4.5.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 32 
 Boendeplanering Nättraby och Rödeby 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  ta informationen till dagens protokoll. 
 
 
 Verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger informerar i ärendet. 
 
 Informationen innehåller: 
 

 Bakgrund 

 Befolkningsprognos, förändringar från 2013 

 Viktiga lokaliseringsfaktorer 
 Detaljplanesituationen 

 Alternativ för Rödeby 

 Förslag för Nättraby 

 
 ________ 
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Akterna  Dnr, se nedan 
 
 
 
 
 
 
 

§ 33 
 Anmälningsärenden 
 

1. ÄN 2016/873 1.3.2. Kammarrätten i Jönköping. Beslut 2016-02-05. 
Prövningstillstånd i mål och laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(1990:900); fråga om talerätt. 

2. ÄN 2016/873 1.3.2. Kammarrätten i Jönköping. Beslut 2016-02-05. 
Prövningstillstånd i mål och laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(1990:900); fråga om talerätt. 

3. ÄN 2016/873 1.3.2. Förvaltningsrätten Växjö. Beslut 2016-02-12. Mål nr 
2205-15. Laglighetsprövning avseende Benabacken. 

4. ÄN 2016/1018 1.5.2. Kommunfullmäktige 2016-01-28 § 32. Program för 
mål och uppföljning av privata utförare. 

5. ÄN 2016/1026 1.4.1. Kommunfullmäktige 2016-01-28 § 37. Fördelning 
av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens beslut. 

 
 ________ 
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 § 34 
 Kurser och konferenser 
 
 Inga kurser eller konferenser anmäldes. 
 
 
 ________ 
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 § 35 
 Delegeringsbeslut 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 
 
 

1. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
1 februari 2016. 

2. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
8 februari 2016. 

3. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
15 februari 2016. 

4. Delegationsrapport 1 januari – 31 januari 2016 SoL. 
5. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 

20 och 22 februari 2016. 
 

_________ 
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 § 36 
 Övrigt 
 
 Dom i Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningschef Martin Olsson informerar om Förvaltningsrättens 
dom i mål 2016-03-18 avseende laglighetsprövning rörande 
Benabacken. 
 
 
Remiss. Effektiv vård, SOU 2016:2 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson informerar 
om den remiss som inkommit till äldreförvaltningen för besvarande. 
 
 
Nya utförare enligt Eget val i hemtjänsten 
Verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger informerar om ny 
utförare, 2 sjuksystrar AB samt Gertrud Care AB för förnyat 
åtagande. 
 

 
 ________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 20 april 2016 
 
 
§ 37 HBTQ-certifiering 
 
§ 38 Förändringar på Fregatten 
 
§ 39 Boendeplanering Nättraby och Rödeby 
 
§ 40 Förändringar i maxtaxan 
 
§ 41 Svar på remiss. Effektiv vård 
 
§ 42 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 mars 2016 
 
§ 43 Anmälningsärenden 
 
§ 44 Kurser och konferenser 
 
§ 45 Delegeringsbeslut 
 
§ 46 Övrigt 
 
_________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 20 april 2016 klockan 14.00 – 15.57 
 
Beslutande  Ordförande Jan-Anders Lindfors (S)  

1:e v ordf Kent Lewén (L)  
2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Eva Lotta Altvall (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marianne Abrahamsson (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Emma Hilborn (V) 
  

 Ersättare Ingalill Niklasson (S) 
  Björn Liljekrantz (M) 
  Ingrid Andersson (SD) 
  Agneta Persson (C) 
 
 
Övriga Närvarande ersättare Ulf Härstedt (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Anders Björkander (S) 
  Camilla Hansson (M) 
  Agneta Möller (L) 
  Jan-Olof Andersson (MP) 
   
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Myndighetschef Tina Astevall 
MAS Ann-Britt Mårtensson 
Controller Maria Stivén 
HR-specialist Anna Neij, kl 14.00-15.55 
Kvalitetsutvecklare Carina Larsson 
Värdegrundsinstruktör Melissa Larsson, kl 14.00-14.20 
Värdegrundsinstruktör Gull-Britt Haglund, kl 14.00-14.20 
 
 

Övriga  Kommunal Maria Wanner, kl 14.00-15.55, §§ 37-42  
 
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
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Utses att justera Eva-Lotta Altvall 
 
Justerade paragrafer §§ 37 - 46 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Jan-Anders Lindfors 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Eva-Lotta Altvall 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 27 april 2016 
intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/2270 3.3.4 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 37 
 HBTQ-certifiering 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  ta informationen till dagens protokoll. 
 
 Kvalitetsutvecklare Carina Larsson inleder informationen. 
 

Värdegrunds- och mångfaldsinstruktörer Gull-Britt Haglund och  
Melissa Larsson informerar sedan i ärendet. 

 
 
 Informationen innehåller: 
 

 Bakgrund 

 Varför hbtq-certifiering? 

 Vision 

 Utbildningens innehåll 
 Vad är hbtq? 

 Vad är kön? Vad är sexuell läggning? 

 Hur vi arbetat 
 Vad händer nu? 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/847.4.5.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 38 
 Förändringar på Fregatten 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  ta informationen till dagens protokoll. 
 
 Förvaltningschef Martin Olsson informerar i ärendet. 
 
 
 Informationen innehåller: 
 

 Nuläge 

 Sex brukare har valt att bo kvar i trygghetsboende, sex brukare har 
flyttat till annan lägenhet på Långgatan inom Fregatten, fyra brukare 
har flyttat eller planeras flytta till annat omvårdnadsboende 

 Sex lägenheter lediga på Långgatan 

 Hela omflyttning kommer till största del vara klar under april 2016 

 
 ________  
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Ledningsgruppen ÄN 2016/1293 4.5.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 39 
 Boendeplanering Nättraby och Rödeby 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 1. att  ärendet utgår för ytterligare beredning, samt 
 
 2. att  beslut kommer att tas på äldrenämndens möte i maj 2016 
 
 
 Informationen som föredrogs på allmänna utskottet handlade om: 
 
 

 Nuläge för arbetet med boendeplaneringen 

 Presentation av innebörd i tänkta beslutsförslag 

 
 
 ________ 
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Myndighetskontoret ÄN 2016/1857 1.3.1 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 40 
 Förändringar i maxtaxan 
 

Äldrenämnden beslutar  
 
att  ärendet utgår för ytterligare beredning. 

 
 
 
 Ärendet 

Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I 
beslutet ingick en höjning av den avgift kommunen får ta. Det regleras som 
en ändring i socialtjänstlagen vilken träder i kraft den 1 juli 2016. 
 
Den enskildes avgifter får enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen: 
 
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 
26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad 
uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, 
 
2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 
0,5539 gånger prisbasbeloppet. 
 
Syftet är att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 
220 kronor per månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger 
dagens avgiftstak. Högsta avgift för 2015 är 1 780 kronor per månad för 
hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal 
hälso- och sjukvård. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel 
av prisbasbeloppet. Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och 
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan 
till följd av ändringen komma att öka med som mest 2 640 kronor per år. 
 
Beslutet medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar. 
 
  forts. 
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 ÄN 2016/1857 1.3.1 
 
 

 
 

 § 40 (forts). 
 Förändringar i maxtaxan 

 
Kommunernas intäkter beräknas öka med upp till 148 miljoner kronor per 
år. I enlighet med den kommunala finansieringsprincipen kommer anslaget 
i den kommunalekonomiska utjämningen från och med juli 2016 minskas 
motsvarande 148 miljoner kronor per år. För Karlskrona kommuns del 
innebär det ett minskat statsbidrag med ca en miljon kronor per år. 
 
 
Avgifter för brukare har reglerats vid ett flertal tillfällen under 2016 med 
anledning av höjt grundavdrag, förändrat bostadstillägg samt höjning av 
matkostnaden på dagverksamhet. Som en följd av dessa förändringar har 
kommunens intäkter ökat. Det avgiftutrymme som återstår bedöms som 
litet under 2016. Därför föreslår äldreförvaltningen en anpassning av 
maxtaxan från och med 1 januari 2017. 
 
Maxavgift per månad 
 Belopp  

2015 
Belopp 

1 januari 
2016 

Förslag 
Belopp  

1 jan 2017 
Nivå 1 890 kr 886 kr 996 kr 
Nivå 2 1 335 kr 1 329 kr 1 493 kr 
Nivå 3 1 780 kr 1 772 kr 1 991 kr 
Korttidsboende/växelvård per dag 59 kr 58 kr 65 kr 
Dagverksamhet per dag 59 kr 58 kr 65 kr 
Avlösning i hemmet mer än  
18 timmar per månad 

59 kr 58 kr 65 kr 

 
 

 ________  
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Kommunstyrelsen ÄN 2016/1736 1.9.1 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 
 § 41 
 Svar på remiss. Effektiv vård 
 
 Äldrenämnden beslutar för egen del 
 
 1. att  godkänna upprättat yttrande med tillägg. 
 
 Äldrenämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar 
 

2. att godkänna upprättat förslag och översända yttrandet till 
Socialdepartementet. 

 
 
 Yrkande 
 Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag. 
 

Kent Lewén (L) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag samt tillägget till 
yttrandet. 
 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition äldreförvaltningens förslag och finner att 
äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag.  
 
Därefter ställer ordföranden proposition på äldreförvaltningens tillägg till 
yttrandet som lyder ”Då rehabilitering och förebyggande insatser är en viktig 
del inom områdena multisjuka äldre och avancerade vård i hemmet bör 
bildandet av specialistutbildningar för arbetsterapeuter och fysioterapeuter 
inkluderas i kommitténs arbete.” och finner att äldrenämnden beslutar enligt 
förslaget. 

 
 
 Ärendet 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet. 
 
 forts. 
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 ÄN 2016/1736 1.9.1 
 
 
 
 

 § 41 (forts). 
 Svar på remiss. Effektiv vård 
 

Ett tillägg ska göras i yttrandet som lyder: ”Då rehabilitering och 
förebyggande insatser är en viktig del inom områdena multisjuka äldre och 
avancerade vård i hemmet bör bildandet av specialistutbildningar för 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter inkluderas i kommitténs arbete.” 

 
Karlskrona kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Slutbetänkandet 
SOU 2016:2 Effektiv vård. 
 
Äldreförvaltningen har efter samråd med äldrenämndens arbetsutskott 
sammanställt ett yttrande. 
 
Äldreförvaltningen har i sitt yttrande främst valt att kommentera de delar i 
betänkandet som berör eller påverkar kommunens ansvar och verksamhet 
inom omsorg och hälsa- och sjukvård. 
 
Kommunernas verksamheter kommer att bli en viktig del om intentionerna i 
utredningen ska förverkligas. En brist i utredningen är att rehabilitering har 
utelämnats helt medan det i verkligheten är en förutsättning genom hela 
vård- och omvårdnadsprocessen. 
 
Som helhet anser äldreförvaltningen dock att utredningen är bra och den 
sätter fokus på viktiga utvecklingsområden för den framtida effektiva 
vården och omsorgen. Betoningen på samarbete mellan hälso- och 
sjukvård och socialtjänst är också positivt. 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/1160 1.4.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 § 42 
 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 mars 2016 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 mars 2016. 
 
 
 Ärendet 

Controller Maria Stivén, myndighetschef Tina Astevall och HR-specialist 
Anna Neij föredrar ärendet. 

 
Äldrenämndens tilldelade ram för 2016 uppgår till 759,8 mnkr enligt  
ständig budget den 1 januari 2016. Nettokostnadsutfall per mars uppgår  
till 191,8 mnkr och budgetavvikelsen till -0,9 mnkr. 

 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat med en tilldelad ram motsvarande 9,7 mnkr. Nettokostnadsutfallet 
för bostadsanpassningsbidraget per mars uppgår till 1,7 mnkr och 
budgetavvikelsen till 0,8 mnkr. 
 
Med utgångspunkt i gällande förutsättningar, vad gäller verksamhetens 
inriktning, omfattning, planering, beviljad budgetram samt att förvaltningen 
kan disponera den av nämnden avsatta reserv för att täcka eventuella 
underskott samt oförutsedda utgifter, gör förvaltningen bedömningen att 
verksamheten kommer att kunna bedrivas inom tilldelad ram. Detsamma 
gäller för bostadsanpassningsbidraget. Prognosen förutsätter dock att 
äldrenämnden kompenseras för den merkostnad som uppstår med 
anledning av den slopade nedsättningen i arbetsgivaravgifter för unga. 

 
 ________ 
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 § 43 
 Anmälningsärenden 
 
  

1. ÄN 2016/1308 1.4.1. Kommunfullmäktige 2016-02-18 § 52. Bok-
slutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun. 

2. ÄN 2016/1350 1.3.1. Kommunfullmäktige 2016-02-18 § 47. Avgifter för 
mat i dagverksamheten, äldrenämnden. 

3. ÄN 2016/1322 1.6.3. Kommunfullmäktige 2016-02-18 § 50. 
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona. 

4. ÄN 2016/1346 1.6.3. Kommunfullmäktige 2016-02-18 § 51. 
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona. 

5. ÄN 2016/1357 4.2.2. Kommunfullmäktige 2016-02-18 § 49. Bostads-
försörjningsprogram för Karlskrona kommun. 

6. ÄN 2016/1637 1.3.1. Kommunstyrelsen 2016-03-01 § 76. Riktlinjer för 
sponsring i Karlskrona kommuns samlade verksamhet. 

7. ÄN 2016/156 1.5.7. Förvaltningsrätten i Växjö. Dom 2016-03-16. 
Bistånd enligt socialtjänstlagen. 

8. ÄN 2016/873 1.3.2. Förvaltningsrätten i Växjö. Dom 2016-03-18. 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Benabacken. 

 
 ________ 
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 § 44 
 Kurser och konferenser 
 
 Inga kurser eller konferenser anmäldes. 
  
 ________ 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

20 april 2016 14 
    

ÄLDRENÄMNDEN  Sammanträdesprotokoll  
 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 45 
 Delegeringsbeslut 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 

1. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
14 mars 2016. 
 

_________ 
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Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 § 46 
 Övrigt 
 
 Inga frågor ställdes och ingen information gavs. 
 
 ________ 
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde den 25 maj 2016 
 
 
§ 47 Kvalitetsansvarig undersköterska 
 
§ 48 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 april 2016 
 
§ 49 Detaljplan för Västra Nättraby 6:96 m.fl., Villa Fehr 
 
§ 50 Svar på motion. Trygghetsboende på landsbygden 
 
§ 51 Svar på medborgarförslag. Behovet av seniorboende och 

hyreslägenheter i Fridlevstad 
 
§ 52 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut per den 31 mars 2016 
 
§ 53 Boendeplanering Nättraby och Rödeby 
 
§ 54 Äldreförvaltningens personalförsörjningsstrategi 
 
§ 55 Förslag att inflyttningsstopp upphör vid servicehuset Fregatten 
 
§ 56 Anmälningsärenden 
 
§ 57 Kurser och konferenser 
 
§ 58 Delegeringsbeslut 
 
§ 59 Övrigt 
 
§ 60 Sommarhälsning 
 
§ 61  Avtackning 
 
________ 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre 

onsdagen den 25 maj 2016 klockan 14.00 – 16.10 
 
Beslutande  Ordförande Jan-Anders Lindfors (S)  

1:e v ordf Kent Lewén (L)  
2:e v ordf Jan-Åke Nordin (M) 
  
Ledamöter Alf Öien (S) 
 Eva Lotta Altvall (S) 
 Christer Göstasson (S) 
 Marcus Gadd (S) 
 Sigrid Johansson (M) 
 Marianne Nordin (M) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Bo Hugmark (SD) 
 Sven-Åke Falkstrand (C) 
 Emma Hilborn (V) 
   
Ersättare Ingalill Niklasson (S) 
 Ann Nilsson (KD)  

 
Övriga Närvarande ersättare Ulf Härstedt (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Anders Björkander (S) 
  Camilla Hansson (M) 
  Gustav Sundberg (SD) 
  Ingrid Andersson (SD) 
  Agneta Persson (C) 
  Agneta Möller (L) 
  Jan-Olof Andersson (MP) 
   

 
Tjänstemän Förvaltningschef Martin Olsson  

Utvecklingschef Eva Herbertson 
Verksamhetschef Maria Appelskog 
Verksamhetschef Carina Thörnquist 
Controller  Maria Stivén 
Verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger 
 

Övriga  Kommunal Ann Sundahl-Olsson, kl 14.00-16.05 §§ 47-55 
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Marcus Gadd 
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Justerade paragrafer §§ 47 - 61 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Jan-Anders Lindfors 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Marcus Gadd 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 3 juni 2016 
intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/2714 1.5.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 47 
 Kvalitetsansvarig undersköterska 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  ta informationen till dagens protokoll. 
 
 
 Verksamhetschef Maria Appelskog informerar i ärendet 
 
 Informationen innehåller: 
 

 Uppföljning av inrättande av kvalitetsansvarig undersköterska 

 Syftet med att implementera kvalitetsansvarig undersköterska 

 Skapa en karriärväg 

 Hur många kvalitetsansvariga undersköterskor skall finnas per 
verksamhet 

 
 En utvärdering ska redovisas för äldrenämnden hösten 2016. 
 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/1160 1.4.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 § 48 
 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 april 2016 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 april 2016. 
 
 
 Ärendet 

Controller Maria Stivén föredrar ärendet. 
 
Äldrenämndens tilldelade ram för 2016 uppgår till 759,8 mnkr enligt ständig 
budget den 1 januari 2016. Nettokostnadsutfall per mars uppgår till  
253,9 mnkr och budgetavvikelsen till 2,4 mnkr. 
 
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag 
separat med en tilldelad ram motsvarande 9,7 mnkr. Nettokostnadsutfallet 
för bostadsanpassningsbidraget per mars uppgår till 2,1 mnkr vilket ger ett 
överskott mot budget för perioden med 1,2 mnkr. 
 
Med utgångspunkt i gällande förutsättningar, vad gäller verksamhetens 
inriktning, omfattning, planering, beviljad budgetram samt att förvaltningen 
kan disponera den av nämnden avsatta reserv f ör att täcka eventuella 
underskott samt oförutsedda utgifter, gör förvaltningen bedömningen att 
verksamheten kommer att kunna bedrivas inom tilldelad ram. Detsamma 
gäller för bostadsanpassningsbidraget. Dock finns ett upparbetat 
underskott om 4 mnkr inom hemtjänst, egen regi, som inte kommer att 
kunna elimineras till december. Detta vägs upp av överskott som uppstår 
främst med anledning av delårseffekt för sänkning av heltidsmåttet och av 
låga kostnader för betalningsansvar. 
 
Prognosen förutsätter att äldrenämnden kompenseras för den merkostnad 
som uppstår med anledning av den slopade nedsättningen i arbetsgivar-
avgifter för unga. 

 
_________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ÄN 2016/2632 4.2.2 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 49 
 Detaljplan för Västra Nättraby 6:96 m.fl., Villa Fehr 
  
 Äldrenämnden beslutar 
  

att  lämna synpunkter på förslag till detaljplan för Västra Nättraby 6:96 
m.fl., Villa Fehr, Nättraby enligt äldreförvaltnings yttrande  
25 april 2016. 

 
 
 Ärendet 

Förslag till detaljplan för Västra Nättraby 6:96 m.fl. har översänts till 
äldrenämnden för samråd. 
 
Planområdet gränsar i norr till E22, i öster till Nättrabyån, i sydväst till 
Åvägen i höjd med busshållplats Hörnet samt i sydost till Bruks-
vägen. Området omfattar Villa Fehr med omgivningar och är cirka 
17 hektar. 
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bebyggelse för 
bostäder och centrumändamål genom komplettering och omvandling av 
befintlig bebyggelse. Den nuvarande kulturmiljön ska bevaras. Den nya 
bebyggelsen ska omfatta cirka 40 lägenheter fördelade på 12 radhus,  
åtta atriumhus och ett punkthus i sex våningar med 21 lägenheter. 
Bostäderna föreslås upplåtas som bostadsrätter för seniorer. 
 
Äldreförvaltningens synpunkter 
Området kring Villa Fehr ligger nära dagligvaruhandel och busshållplatser 
för regional och stadstrafik. Gångavstånd till vårdcentralen är drygt 0,5 km. 
Sträckan mot vårdcentralen trafikeras av bussar bara några gånger om 
dagen men går att lösa med ett byte på hållplats Bokskogsvägen. 
 
Den planerade bebyggelsen minskar parkytan längs Bruksvägen men det 
finns rekreationsstråk över och längs med Nättrabyån. Gångbron över ån 
får bättre utformning och tillgängligheten blir då bättre jämfört med 
nuvarande situation. 
 
 forts. 
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 ÄN 2016/2632 4.2.2 
 
 
 
 

 § 49 (forts). 
 Detaljplan för Västra Nättraby 6:96, Villa Fehr 

 
Boendemiljön är väl lämpad för seniorbostäder trots närhet till E22 
eftersom bullerproblematiken löses på ett tillfredsställande sätt med hjälp 
av bullerplank. För att även bostäderna ska fungera för seniorer över tid är 
det viktigt med höjd standard i utformningen av bostäderna. Bra tillgänglig-
het både invändigt och i boendemiljön gynnar även personer i andra livs-
faser såsom barnfamiljer. 
 
Valet av upplåtelseform bostadsrätt löser inte behovet av senior- eller 
trygghetsboende för alla seniorer. Särskilt personer med lägre pension kan 
ha svårt med finansiering av bostadsrätt, stor andel av dessa personer är 
kvinnor. Därför är det viktigt att fortsätta planera för ett trygghetsboende 
med hyresrätter för den åldrande befolkningen i Nättraby-området. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen ÄN 2016/1109 1.2.6 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 
 § 50 
 Svar på motion. Trygghetsboende på landsbygden 
  

Äldrenämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bifalla motionen. 
 
 
Ärendet 
Camilla Brunsberg (M) föreslår i sin motion: 
 

 att Karlskrona kommun initierar att det byggs ett trygghets-
boende med hyresrätter i centrala Rödeby, samt 

 att framtagandet av ett trygghetsboende görs i nära samarbete  
med de lokala pensionärsföreningarna. 

 
Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram behövs fler senior-
bostäder för att de äldre ska kunna bo kvar på hemorten och att andra 
hushållskategorier ska få tillgång till begagnade småhus istället för 
nyproduktion. 
 
Befolkningsstatistiken 2015-12-31 visar att det vid årsskiftet fanns  
2 200 personer i åldersgruppen 65 år – w bosatta inom planerings-
området ”Norra kommundelen”. Av dessa var 522 personer 80 år eller 
äldre varav cirka 60 % var kvinnor och cirka 40 % var män. 
 
Äldrenämnden har den 27 maj 2015, § 102, beslutat att uppdra till 
äldreförvaltningen att komma med ett förslag avseende utbyggnad av nytt 
omvårdnadsboende i Rödeby inkluderat nedläggning av omvårdnads-
boendet i Fridlevstad samt att verka för att omvårdnadsboendet i  
Fridlevstad i samband med nedläggningen omvandlas till ett trygghets-
boende. 
 
Fastigheten omfattar 16 marklägenheter med god standard och tillgänglig 
boendemiljö. 
 
 forts. 
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 ÄN 2016/1109 1.2.6 
 
 
 
 

 § 50 (forts). 
 Svar på motion. Trygghetsboende på landsbygden 
 

I samband med planeringen av ett nytt omvårdnadsboende i Rödeby har 
nuvarande Mogården upphört att användas som omvårdnadsboende. 
Platsen ligger centralt i Rödeby med närhet till dagligvaruaffär, vårdcentral 
och övrig service samt busslinje 4 med 20-minuters trafik för närvarande. 

 
Äldreförvaltningen anser att platsen för nuvarande Mogården är lämplig för 
ett framtida trygghetsboende alternativt seniorboende och föreslår att detta 
beaktas i fortsatt planering av området. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen ÄN 2016/2470 1.2.2 
Kommunfullmäktige 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 
 
 
 § 51 

Svar på medborgarförslag. Behovet av seniorboende och hyres-
lägenheter i Fridlevstad 

 
Äldrenämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anse medborgarförslaget besvarat. 
 
 
Ärendet 
Anita Håkansson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunfullmäktige 
ställer sig positivt till uppförande av seniorboende och hyreslägenheter i 
Fridlevstad samt att byggandet kan ske i kommunal regi alternativt privat 
regi. 
 
Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram behövs fler seniorbostäder 
för att de äldre ska kunna bo kvar på hemorten och att andra hushålls-
kategorier ska få tillgång till begagnade småhus istället för nyproduktion.  
Förslagsställarens medborgarförslag stämmer väl överens med 
kommunens fastställda inriktning för den framtida bostadsförsörjningen. 
 
Befolkningsstatistiken 2015-12-31 visar att det vid årsskiftet fanns 
2 200 personer i åldersgruppen 65 år – w bosatta inom planeringsområdet 
”Norra kommundelen”. Av dessa var 522 personer 80 år eller äldre varav 
cirka 60 % var kvinnor och cirka 40 % var män. 
 
Äldrenämnden har den 27 maj 2015, § 102, beslutat att uppdra till äldre-
förvaltningen att komma med ett förslag avseende utbyggnad av nytt 
omvårdnadsboende i Rödeby inkluderat nedläggning av omvårdnads-
boendet i Fridlevstad samt att verka för att omvårdnadsboendet i 
Fridlevstad i samband med nedläggning omvandlas till ett 
trygghetsboende. Detta skulle innebära ett tillskott till tillgänglighetssmarta 
hyreslägenheter i ordinarie bostadsbestånd avsedda för seniorer. 
 
 forts.  
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 ÄN 2016/2470 1.2.2 
 
 
 
 

 § 51 (forts). 
Svar på medborgarförslag. Behovet av seniorboende och hyres-
lägenheter i Fridlevstad 
 
Fastigheten omfattar 16 marklägenheter med god standard och tillgänglig 
boendemiljö. 
 
I samband med planeringen av ett nytt omvårdnadsboende i Rödeby har 
nuvarande Mogården upphört att användas som omvårdnadsboende. 
Platsen ligger centralt i Rödeby med närhet till dagligvaruaffär, vårdcentral 
och övrig service samt busslinje 4 med 20-minuters trafik för närvarande. 
 
Äldreförvaltningen anser att platsen för nuvarande Mogården är lämplig för 
ett framtida trygghetsboende alternativt seniorboende och föreslår att detta 
beaktas i fortsatt planering av området. 
 
_________ 
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Inspektionen för vård och omsorg ÄN 2016/2523 1.5.2 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 § 52 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6f Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut per den 31 mars 2016 

 
Äldrenämnden beslutar 

  
att  överlämna rapporten till kommunfullmäktige, Inspektionen för vård och 
omsorg  samt kommunens revisorer. 

  
 
Ärendet 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg 
(individbaserade rapporter). 
 
Äldrenämnden rapporterar, per den 31 mars 21016, att det fanns beslut 
som inte verkställts inom tre månader. 
 
Skäl till att beslut inte verkställts: 
 
Tackat nej till erbjudet boende. Brukare önskar invänta 
boende med placering enligt önskemål. 

0 

 

Blivit verkställt, dock inte inom tre månader på grund 
av att brukare tackat nej till erbjudet boende då de 
önskar invänta placering enligt önskemål. 

0 

  
Tackat nej till anvisning, återtagit ansökan. 1 
 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen ÄN 2016/1293 4.5.1 
Äldreförvaltningen 
Karlskronahem AB 
Drift- och serviceförvaltningen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ledningsgruppen 
Akten 
 
 § 53 
 Boendeplanering Nättraby och Rödeby 
 
 Äldrenämnden beslutar för egen del 
 

1. att  fastställa framtaget förslag, enligt alternativ 3, till utbyggnad av 
omvårdnadsboende på fastigheten Mo 1:47, Rödeby, som äldrenämndens 
prioriterade alternativ avseende utbyggnad av omvårdnadsboende inom 
Rödeby med önskad inflyttning år 2018, 

 
2. att  fastställa framtaget förslag till utbyggnad av omvårdnadsboende på 
fastigheten Fredriksdal 8:218, Nättraby, som äldrenämndens prioriterade 
alternativ avseende utbyggnad av omvårdnadsboende inom Nättraby med 
önskad inflyttning år 2018, 

 
3. att  uppdra till äldreförvaltningen att i samverkan med Karlskronahem 
AB och drift- och serviceförvaltningen ta fram detaljerat underlag avseende 
ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboendes befintliga 
huvudbyggnader, 

 
4. att  fastställa kv Stallet, Pottholmen, som äldrenämndens prioriterade 
alternativ avseende utbyggnad av omvårdnadsboende inom centrala 
Karlskrona, med önskad inflyttning år 2021, samt 

 
5. att  uppdra till äldreförvaltningen att inleda diskussion med 
Karlskronahem AB och drift- och serviceförvaltningen avseende 
lokaliseringen av omvårdnadsboende i kv Stallet, Pottholmen. 
 
 
Äldrenämnden beslutar hemställa att kommunstyrelsen beslutar 
 
6. att  uppdra till drift- och servicenämnden att påbörja projektering för 
utbyggnad av omvårdnadsboende på fastigheten Fredriksdal 8:218, 
Nättraby, i enlighet med av äldrenämnden prioriterade alternativ, 
 
 forts. 
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  ÄN 2016/1293 4.5.1 
 
 
 § 53 (forts). 
 Boendeplanering Nättraby och Rödeby 
  

7. att  uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja 
framtagande av detaljplan för omvårdnadsboende på fastigheten Mo 1:47, 
Rödeby, i enlighet med av äldrenämnden prioriterade alternativ, samt 

  
8. att  uppdra till drift- och servicenämnden att påbörja projektering för 
byggande av omvårdnadsboende på fastigheten Mo 1:47, Rödeby, i 
enlighet med av äldrenämnden prioriterade alternativ. 
 
Yrkande 
Jan-Åke Nordin (M) och Kent Lewén (L) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 

  
 Ärendet 
 Verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger och utvecklingschef 
 Eva Herbertson föredrar ärendet. 
  

I samband med att äldrenämnden, vid sammanträde den 27 maj 2015, 
fastställde ”Program för omvårdnadsboende 2015-2030” uppdrogs till 
äldreförvaltningen att 
 

 Senast 1 februari 2016 återkomma med förslag avseende 
utbyggnad av nytt omvårdnadsboende i Rödeby 

 Senast 1 februari 2016 återkomma med förslag avseende 
utbyggnad av nytt omvårdnadsboende i Nättraby 

 Senast 1 november 2015 återkomma avseende förslag om 
utbyggnad av nya omvårdnadsboende inom centrala Karlskrona 

 
Bakgrunden till uppdragen är en prognostiserad kraftig och stegrande 
ökning av den äldre befolkningen och därmed också behov av ett ökat 
antal bostäder inom omvårdnadsboende under hela programperioden. 
Programmet anger önskat färdigställande om omvårdnadsboende i 
Rödeby och Nättraby 2018 samt i centrala Karlskrona 2021 och 2023. 
Utbyggnaderna inkluderar planerade nedläggningar av Fridlevstad, 
Björkhaga respektive Adlerstens omvårdnadsboenden. 
 
Äldreförvaltningen har med skrivelse den 18 maj 2016 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. 

  
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2016/2712 1.5.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 54 
 Äldreförvaltningens personalförsörjningsstrategi 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  ta informationen till dagens protokoll. 
 
 
 Verksamhetschef Carina Thörnquist informerar i ärendet. 
 
 Informationen innehåller: 
 

 Personal- och kompetensförsörjningsplan 

 Strategiska områden 2016 

 Vad är viktigast i nuläget och ger störst resultat 
 Aktiviteter, pågående och planerade 

 Samverkan 

 
Arbetet grundar sig på en omvärldsanalys som omarbetas årligen. Utifrån 
analysen fattas beslut av förvaltningens ledningsgrupp om vilka över-
gripande strategiska områden som det finns behov att fokusera extra på. 

 
 
 ________ 
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Ledningsgruppen ÄN 2015/847.4.5.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 55 
 Förslag att inflyttningsstopp upphör vid servicehuset Fregatten 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 

att  inflyttningsstoppet inom servicehuset Fregatten upphör att gälla 
den 31 maj 2016. 
 
Yrkande 
Kent Lewén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
Ärendet 
Utvecklingschef Eva Herbertson föredrar ärendet. 
 
Äldrenämnden fattade beslut den 25 februari 2015 om inflyttnings-
stopp inom hela servicehuset Fregatten från och med den 1 mars 
2015. Beslutet om inflyttningsstopp låg till grund för att underlätta 
utvecklingen till trygghetsboende inom Fregatten. 
 
Äldrenämnden beslutade den 27 januari 2016 att omvandla en del av 
Fregatten från särskilt boende till trygghetsbostäder. Under våren 2016 har 
omflyttningar skett av de hyresgäster som inte valt att bo kvar inom den 
delen av Fregatten som kommer att bli trygghetsboende. 
 
Alla hyresgäster som valt att flytta till annan särskilt boende har nu fått ny 
lägenhet inom Fregatten eller annat omvårdnadsboende. 
 
Vid avstämning med verksamhetsansvariga föreslås ny inflyttningsstoppet 
upphöra att gälla. 
 
_________ 
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 § 56 
 Anmälningsärenden 
 

1. ÄN 2016/1906 1.2.5. Kommunfullmäktige 2016-03-17 § 82. Kommunala 
val. 

2. ÄN 2016/1911 4.5.1. Kommunfullmäktige 2016-03-17 § 95. Förslag till 
förändringar Pantarholmskajen, Fregatten. 

3. ÄN 2016/1592 1.5.4. Förvaltningsrätten i Växjö. Dom 2016-03-24. 
Bistånd enligt socialtjänstlagen. 

4. ÄN 2016/332 8.7.1. Äldreförvaltningens skrivelse 2016-03-23 till  
2 sjuksystrar AB. Beslut avseende ansökan om godkännande som 
utförare. 

5. ÄN 2016/125 8.7.1. Äldreförvaltningens skrivelse 2016-03-23 till 
Gertrud Care AB. Beslut avseende ansökan om godkännande som 
utförare. 

6. MBL protokoll 2016-03-22. Förhandling avseende godkännande av 
utförare inom valfrihetssystemet avseende hemtjänst i ordinärt boende. 

7. ÄN 2016/1857 1.3.1. Pensionärsorganisationerna 2016-03-10. Protest 
mot höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen. 

8. ÄN 2016/2058 1.3.4. Protokoll. Kommunövergripande samverkans-
grupp 2016-01-11. 

9. ÄN 2016/2432 1.6.1. Cirkulär 16:16 SKL. Vårproposition och vår-
ändringsbudget för 2016. 

10. ÄN 2016/2538 1.3.4. Protokoll. Kommunövergripande samverkans- 
gruppen 2016-03-07. 

 
 ________ 
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 § 57 
 Kurser och konferenser 
 
 Äldreriksdagen 2016 
 Kent Lewén (L) informerar om vilka som kan delta i äldreriksdagen den  
 20-21 september 2016 i Älvsjö. 
 

Ledamöterna i äldrenämndens arbetsutskott, fem stycken, samt tre från 
kommunala pensionsrådets AU. 
 
Om ledamot ej kan delta går ersättaren in. 

 
 ________ 
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 § 58 
 Delegeringsbeslut 
 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att  godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 
 

1. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
24 mars 2016. 

2. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
7 april 2016. 

3. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
11 april 2016. 

4. Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag, utbetalningsdag 
12 april 2016. 

_________ 
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Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 § 59 
 Övrigt 
 

Nytt datum för äldrenämndens AU i juni 2016 
Ordföranden informerar om att äldrenämndens AU har flyttats från den  
8 juni till fredagen den 10 juni klockan 13.30, plats Kungsmarken, lokal 
Axel. 

 
 ________ 
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Ledningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 § 60 
 Sommarhälsning 
 

Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) önskar äldrenämnden och 
förvaltningens tjänstemän en trevlig sommar. 

 
Jan-Åke Nordin (M) tillsammans med äldrenämnden önskar  
ordföranden en trevlig sommar. 
 
_________ 
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Ledningsgruppen 
Alf Öien 
 
 
 
 
 
 
 § 61 
 Avtackning 
 

Ordföranden Jan-Anders Lindfors (S) tillsammans med Jan-Åke Nordin (M) 
tackar ledamot Alf Öien (S) för det fina samarbetet i nämnden och önskar 
lycka till i fortsättningen. 
 
Ledamot Alf Öien tackar och önskar äldrenämnden och äldreförvaltningen 
lycka till med det fortsatta arbetet. 
 
_________ 
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