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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 



  28 januari 2004 3 

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. 
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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. 
 
___________________ 
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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. 
 
___________________ 
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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. 
 
___________________ 
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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. 
 
___________________ 
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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. 
 
___________________ 
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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. 
 
___________________ 
 
 
 



  28 april 2004 1 

 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 28 april 2004 
 
§ 30 Förslag till integrationsplan för äldrenämnden perioden 2004-2006 
 
§ 31 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 2004-03-31 
 
§ 32 Förslag om inriktning av balanseringsprogram för äldrenämnden 2004  
 
§ 33 Årsredovisning 2003 för donationsfonder 
 
§ 34 Förslag till överenskommelse med AB Karlskronahem ang tillsynsavtal 
 
§ 35 Förslag till utbyggnad av tvättstuga servicehuset Fregatten 
 
§ 36 Information om sjukfrånvaron  
 
§ 37 Ansökan om bidrag till Röda Korsets projekt Aktiverande besöksverksamhet 
 
§ 38 Förslag om planering för ombyggnad för korttidsboende i Stiftelsen Hemmets fastighet 
 
§ 39 Antal sökande till särskilt boende mars 2004, samt fördelade resurser 
 
§ 40 Delegeringsbeslut 
 
§ 41 MEDDELANDEN 
 
§ 42 Frågor 
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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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§ 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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§ 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. 
 
___________________ 
 
 
 
  
  



  28 april 2004 8 

Diariet Dnr 
Ledn gr 
Utredare 

 
 
 
 
 
 
§ 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. 
 
___________________ 
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§ 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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§ 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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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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§ 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. 
 
___________________ 
 
 
 



  26 maj 2004 1 

 
 
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 
 
 
 



  26 maj 2004 2 

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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§ 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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§ 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.  
 
 



  30 juni 2004 14 

 
 
 
§ 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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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. 
 
 



  15 september 2004 10 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 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. 
 
___________________ 



  29 september 2004 9 

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. 
 
___________________ 
 
 



  29 september 2004 17 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 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. 
 
___________________ 
 



  29 september 2004 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 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. 
 
___________________ 
 

 
 

 



  29 september 2004 19 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 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.  
 
___________________ 
 
 
 



  27 oktober 2004 1 

 
 
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 
 
___________________ 



  27 oktober 2004 2 

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.  
 
___________________ 
 
 
 



  23 november 2004 1 

 
 
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 
 
___________________ 



  23 november 2004 2 

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 
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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. 
 
___________________ 
 



  15 december 2004 11 

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. 
 
___________________ 
 
 


