30 januari 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 30 januari 2008

§1

Fyllnadsval, ledamot i äldrenämndens arbetsutskott.

§2

Enkätundersökning av Avlösning i hemmet.

§3

Lägesrapport Eget val i hemtjänsten.

§4

Antal gynnande beslut till särskilt boende december 2007.

§5

Internbudget 2008.

§6

Redovisning av kostenkät.

§7

Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:1 m fl (Västra Mark).

§8

Fastställande av förfrågningsunderlag, Eget val i hemtjänsten.

§9

Information om utveckling av förvaltningens organisation.

§ 10

Delegeringsbeslut.

§ 11

MEDDELANDEN.

§ 12

Frågor/Information.

___________________
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30 januari 2008

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 30 januari 2008, kl 14.00 – 17.15
Beslutande
ordförande
Jan-Åke Nordin (m)
2:e vice ordf
Peter Johansson (s)
ledamöter
Ann-Marie Branje (m)
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Elin Håkansson (kd)
Laila Karlsson (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Alf Öien (s)
Angela Sandström (s)
Camilla Persson (v) kl 14.00-15.30 §§ 1-7
Nils Johansson (sd)
Erik Gisslén (m) tjg
Kenneth Matsson (fp) tjg
Hampus Engqvist (s) tjg kl 15.30 – 16.30 § 8
Christer Göstasson (s) tjg kl 16.30 – 17.15 § 9-12
Övriga närvarande ersättare
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Barbro Tingsfors-Månsson (m)
Hampus Engqvist (s) kl 14.00 – 15.30 § 1-7
Christer Göstasson (s) kl 14.00 – 16.30
Carl-Henrik Larsson (s)
Lena Tvede-Jensen (s)
Alf Stålborg (sd)
tjänstemän
förvaltningschef Per Jonsson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors §§ 1-5
utvecklingschef Eva Herbertson §§ 2-12
äldrekonsulent Marika Persson §§ 1-2
personalchef Susanne Nordin §§ 9-12
kostchef Gull-Britt Nilsson § 5
utredningssekreterare Magnus Gruvberger §§ 6-8
sekreterare
Marie-Louise Bescher
Utses att justera
Peter Johansson
Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Peter Johansson

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

Paragraf: 1 - 12

februari 2008,
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30 januari 2008

Diariet
Laila Karlsson
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.536.102

§1
Fyllnadsval, ledamot i äldrenämndens arbetsutskott.
Äldrenämnden beslutar
att utse Laila Karlsson (s) till ledamot i äldrenämndens arbetsutskott.
__________________
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30 januari 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

4

Dnr 2007.524.732

§2
Enkätundersökning av Avlösning i hemmet.
Marika Persson, äldrekonsulent, informerar i ärendet.
Äldreförvaltningen gjorde under hösten 2007 en enkätundersökning för de
anhörigvårdare som blivit beviljade avgiftsfri avlösning i hemmet. Bakgrunden
till undersökningen var att äldrenämnden har sökt stimulanspengar hos
Länsstyrelsen för anhörigstödet. Tanken är att en del av pengarna ska gå till att
utveckla avlösningen.
Svarsfrekvensen blev 72 %.
Svaren visar tydligt att avlösning i hemmet upplevs som viktig av många som
vårdar sin anhörig/närstående. Samtidigt är det många som upplever att de inte får
sina behov tillgodosedda av olika anledningar såsom avlösningen fungerar nu.
Sedan är det ett antal som menar att de vill ta hand om sina närstående själva i alla
fall inledningsvis och så länge de orkar och klarar av det.
Personalens bemötande fick högt betyg bland de svarande – två av tre säger att det
är mycket nöjda.
Många av de som vårdar sin anhörig/närstående önskar att taket för avgiftsfri
avlösning/månad skulle vara högre än 18 timmar. Fler svaranden föreslår att
timmarna skulle motsvara mins en hel dag i veckan eller ett helt dygn/gång.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

30 januari 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

5

Dnr 2007.076.730

§3
Lägesrapport Eget val i hemtjänsten.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information till pensionärsorganisationerna pågår
Information om att Starta Eget har ägt rum vid tre tillfällen
Starta Eget kurs sker i februari 2008
Arbetsplatsombuden informeras i februari 2008
Information till handikappnämnden är gjord.
Länsstyrelsen i Blekinge har fått information.
Påbörjat arbetet med hur vi kan arbeta med införandet av insatsregistrering
i förhållande till Eget val i hemtjänsten.
Påbörja planering för införandet med fokus på biståndshandläggarrollen.
Översyn av rutiner och uppföljningar.
Kontinuerligt göra riskbedömningar.
Extern utvärderare ur ett brukarperspektiv.

Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

30 januari 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.226.739

§4
Antal gynnande beslut till särskilt boende december 2007.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende december 2007 redovisas. Antalet
gynnande ej verkställda beslut är totalt i december 20 personer och 2 är sökande
från annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är 2 personer.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

6

30 januari 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

7

Dnr 2007.483.042

§5
Internbudget 2008.
Per Jonsson, förvaltningschef och Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar
ärendet.
Arbetet med äldrenämndens internbudget har bedrivits med utgångspunkt i de
ekonomiska ramar som anvisats av kommunfullmäktige, dock med ett undantag. I
förhållande till äldrenämndens förslag till budget, äldrenämnden 2007-08-29,
§ 86, har nämndens ekonomiska utrymme minskats av kommunfullmäktige med
3,9 Mkr för verksamhetsåret 2008. Anslagsminskningen är föranledd av att det
kommungemensamma arbetet med kostnadsreducerande åtgärder för åren
2007-2009, det s k Rupen-arbetet, inte ledde fram till de nivåer som erfordrades.
Den brist i förhållande till de direktiv som låg till grund för det s k Rupen-arbetet
har av fullmäktige fördelats ut på nämnderna som en generell anslagsminskning
fr o m 2008. Därtill kommer att kommunstyrelsens förslag till ägandedirektiv
riktade mot Karlskronahem att sänka hyreskostnaderna för de särskilda boenden
(också en del i det s k Rupen-arbetet) som kommunen hyr av företaget inte
realiserades. Det uteblivna ägardirektivet resulterade i att nämndens ekonomiska
ramar ytterligare reducerades med 4 Mkr 2008. Sammantaget innebär det att
anslaget, d v s kommunbidraget, har reducerats med 7,9 Mkr för år 2008, med
ackumulerat 15,9 Mkr för år 2010.
Äldrenämndens ordförande och 1:e vice ordförande har i särskild ordning lämnat
skriftlig styrning till förvaltningschefen att arbetet med nämndens internbudget för
år 2008 ska ske utan att hänsyn tas till den första anslagsreduceringen om 3,9
Mkr. Förvaltningschefen har mot bakgrund av den styrningen därefter även tolkat
in, och också muntligt informerat ordförande och 1:e vice ordförande om detta, att
den därpå följande anslagsreduceringen om 4 Mkr för år 2008 också ska lämnas
utan åtgärd. Det innebär att nämndens internbudget i princip uppvisar en obalans
om 7,9 Mkr vilket i sin tur innebär att de kommande budgetuppföljningarna, givet
att all verksamhet i övrigt följer tilldelade ramar, kommer att uppvisa
motsvarande negativa avvikelse mot budget. Den styrning som lämnats till
förvaltningschefen innebär vidare att det för närvarande, om det visar sig att
anslagsreduceringen ändå ska täckas in, inte finns någon handlingsberedskap för
detta inom förvaltningsledningen.
(forts)

30 januari 2008

Dnr 2007.483.042

§ 5 (forts)
Internbudget 2008.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till internbudget 2008.
Äldrenämnden föreslås därutöver besluta
att hos kommunstyrelsen hemställa om resurstillskott för att klara målsättningen
om 25 % ekologiska livsmedel.
Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Peter Johansson (s) yrkar på återremiss av ärendet.
Ordföranden ställer proposition att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
mot Peter Johanssons (s) återremissyrkande.
Votering begärdes.
Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som biträder
förvaltningens förslag röstar JA. Den som biträder Peter Johanssons (s)
återremissyrkande röstar NEJ.
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och
8 NEJ-röster.
JA röstade Ann-Marie Branje, Gunhild Arvö, Veste Brynestam, Elin Håkansson,
Erik Gisslen, Kenneth Matsson, Jan-Åke Nordin.
NEJ röstade Laila Karlsson, Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, Alf Öien,
Angela Sandström, Camilla Persson, Nils Johansson, Peter Johansson.
Äldrenämnden har således beslutat
att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
___________________
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30 januari 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.018.704

§6
Redovisning av kostenkät.
Gull-Britt Nilsson, kostchef, föredrar ärendet.
Undersökningen gjordes under en vecka i april 2007. Enkäten genomfördes i
jämförelsekommunerna, Kalmar, Kristianstad, Karlskrona, Växjö och Halmstad.
Växjö deltog men har inte redovisat resultatet.
I Karlskrona deltog totalt 821 personer, fördelat på särskilt boende 367 stycken,
restaurang/matsal 179 stycken och matdistribution 275 stycken.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________
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30 januari 2008

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredare

10

Dnr 2007.510.210

§7
Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:1 m fl (Västra Mark).
Planprogram för del av Karlskrona 5:1 m fl är översänt till äldrenämnden för
samråd. Planområdet avgränsas av Västra Marks idrottsplats i väster och sträcker
sig österut ut över f d skjutbanan, Lindesnäsviken, f d ishallen och f d tennisbanorna och avgränsas av Österleden.
Planprogrammet syftar till att utreda möjligheterna för ny bostadsbebyggelse
inom Västra Mark samt flytande bostäder i Lindesnäsviken. Programmet syftar
även till att utreda förutsättningarna för att förbättra kopplingen mellan
Vämöparken och Västra Mark.
Programmet innehåller ett exploateringsområde med varierad bostadsbebyggelse
direkt öster om Västra Marks idrottsplats, förslag på en flytande plattform för
flerbostadshus i nordvästra delen av Lindesnäsviken, en ny gång- och cykelbro
över Sunnavägen och järnvägen förbinder Västra Mark/Bergåsa med Annebo
samt förädlingsområden främst i form av grönytor/aktivitetsytor, runt f d
skjutbanan, ishallen och tennisbanorna.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge synpunkter på planprogram för del av Karlskrona 5:1 m fl (Västra Mark)
i enlighet med äldreförvaltningens skrivelse 2008-01-07.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

30 januari 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare
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Dnr 2007.076.730

§8
Fastställande av förfrågningsunderlag, Eget val i hemtjänsten.
Eva Herbertson, utvecklingschef och Magnus Gruvberger, utredningssekreterare,
föredrar ärendet.
En styrgrupp har haft i uppdrag att utarbeta ett förfrågningsunderlag för
upphandling av utförare till Eget val i hemtjänsten i enlighet med beslut i
äldrenämnden 2007-10-31 och i kommunfullmäktige 2007-12-20.
Som grund till förfrågningsunderlaget ligger den utredning som varit underlag för
ovan angivna beslut.
Förfrågningsunderlaget har utarbetats utifrån utredningsunderlaget och har
därefter kompletterats utifrån övergripande lag samt sådana krav, måldokument,
riktlinjer, policys som beslutats av äldrenämnden och därefter med övriga krav
som ställs på insatserna och utföraren av verksamheten.
Fackliga organisationer är informerade om underlaget och dess upplägg
2008-01-18. Förhandling i enlighet med § 38 MBL har skett 2008-01-29.
Upphandlingar avses att genomföras 2 ggr/år och så att avtalsperioder med nya
utförare kan komma att gälla fr o m 1 april och 1 oktober respektive år.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag avseende utförare till
Eget val i hemtjänsten,
att uppdra till förvaltningschefen att fram till dess att tilldelningsbeslut fattas att
göra erforderliga justeringar och kompletteringar i förfrågningsunderlaget,
att äldrenämndens presidium fortlöpande skall hållas informerade om de
förändringar som förvaltningschefen med stöd av föregående att-sats beslutar om,
samt
att uppdra till förvaltningschefen att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal
med utförare.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Diariet

Dnr 2008.019.001

30 januari 2008

12

Ledningsgruppen
Utredare

§9
Information om utveckling av förvaltningens organisation.
Per Jonsson, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Följande information i sak lämnades
•

Förvaltningens organisation ändras från att vara geografiskt indelat till att
vara verksamhetsindelad.
• Verksamhetsindelningen blir
Dagliga aktiviteter, dagcentraler och dagverksamheter
Hemtjänst
Särskilt boende (inklusive servicehusen)
• Kompetensförsörjning kommer att bli ett fjärde strategiskt område
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

30 januari 2008

§ 10
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2007.
Direktiv ang internbudget. Dnr 2007.512.042.
Skrivelse till Länsrätten i Blekinge angående avslag särskilt boende.
Arbetsutskottets protokoll 2008-01-16.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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30 januari 2008

§ 11
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 168 Budget 2008 och plan 2009-2010 för Karlskrona kommunkoncern.
§ 181 Kommunala val.
§ 184 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007.
§ 186 Alkohol- och drogpolicy.
§ 192 Eget val i hemtjänsten.
§ 193 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
november 2007.
§ 194 Förslag till jämställdhetsprogram.
Sveriges Kommuner och Landsting
Höjning av omkostnadsersättning till uppdragstagare i rekommendationer för år
2008.
Landstinget Blekinge
Avtal avseende nattpatrull inom hemsjukvården.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens protokoll 2007-12-04.
Tack
Tack för uppvaktning av PRO Karlskronas 65-årsjubileum.
___________________
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30 januari 2008

§ 12
Frågor/Information
Högre avgift för kosten
Angela Sandström undrar varför Karlskrona har en högre avgift för kosten än
Karlshamns kommun. En jämförelse mellan KKKHV-kommunerna vore
intressant att få se.
Kostchef Gull-Britt Nilsson återkommer med en redovisning.
Mikrofonanläggningen i sammanträdesrummet Freden
Erik Gisslén vill att en översyn görs av mikrofonanläggningen i
sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre.
Marie-Louise Bescher tar upp frågan återigen med handikappförvaltningen.
Hälsning
Äldrenämnden skickar en hälsning i form av ett kort till Kent Lewén med
anledning av hans sjukskrivning.
___________________
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27 februari 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 februari 2008

§ 13

Medverkan av Folktandvården ”Munhälsobedömning”.

§ 14

Redovisning av prisbild för mat i länets kommuner.

§ 15

Lägesrapport Eget val i hemtjänsten.

§ 16

Revidering av tidplan, införande Eget val i hemtjänsten.

§ 17

Antal gynnande beslut till särskilt boende januari 2008.

§ 18

Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut SoL, 4 kap
1 § per den 31/12 2007.

§ 19

Bokslut 2007.

§ 20

Internbudget 2008.

§ 21

Motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.

§ 22

Delegeringsbeslut.

§ 23

MEDDELANDEN.

§ 24

Frågor/Information.

___________________

1

27 februari 2008

Plats och tid

Freden, Ruthensparre och Militärhemmet, Karlskrona
onsdagen den 27 februari 2008, kl 14.00 – 17.10
Sammanträdet ajournerades kl 14.00 – 14.20

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Peter Johansson (s)
Ann-Marie Branje (m)
Bengt Lindström (m)
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Elin Håkansson (kd)
Karl-Erik Olsson (s) kl 14.00-15.50
Siv Brorsson (s)
Alf Öien (s)
Angela Sandström (s)
Kerstin Johansson (s) tjg
Christer Göstasson (s) tjg kl 15.50- 17.10
Camilla Persson (v)
Nils Johansson (sd)
Erik Gisslén (m)
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Barbro Tingsfors-Månsson (m)
Kenneth Matsson (fp)
Christer Göstasson (s) kl 14.00-15.50
Anita Löfström (s) kl 14.00-15.00 § 20
Carl-Henrik Larsson (s)
Lena Tvede-Jensen (s)
Alf Stålborg (sd)
förvaltningschef Per Jonsson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
personalchef Susanne Nordin
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors §§ 13-21
distriktschef Carina Thörnquist
utvecklingschef Eva Herbertson
kostchef Gull-Britt Nilsson
tandhygienist Lisbeth Andersson, Folktandvården §§ 13 och 20
Marie-Louise Bescher
Ann-Marie Branje

2

27 februari 2008

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Ann-Marie Branje

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 13 - 24

mars 2008,

3

27 februari 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr

§ 13
Medverkan av Folktandvården ”Munhälsobedömning”.
Lisbeth Andersson, tandhygienist från Folktandvården informerade om den
uppsökande tandvården.
Uppsökande tandvård har som mål att nå personer som saknar regelbunden
tandvårdskontakt och har stort omvårdnadsbehov.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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27 februari 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr

§ 14
Redovisning av prisbild för mat i länets kommuner.
Gull-Britt Nilsson, kostchef, visar aktuell statistik av prisbilden för mat i länets
kommuner.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________
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27 februari 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.076.730

§ 15
Lägesrapport Eget val i hemtjänsten.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
•
•
•
•
•
•

Förfrågningsunderlaget kommer att utannonseras i slutet av april.
Tilldelningsbeslutet sker i juni månad 2008.
Avtal tecknas i juni månad 2008.
Informationsmaterial förbereds.
Kommunikationsplanen ses över kontinuerligt.
1 november 2008 är Eget val i hemtjänsten i gång.

Informationen tas till dagens protokoll.
_________________
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27 februari 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

7

Dnr 2007.076.730

§ 16
Revidering av tidplan, införande Eget val i hemtjänsten.
Vid äldrenämndens sammanträde fastställdes upphandlingsunderlaget för Eget val
i hemtjänsten. Eftersom äldrenämnden därefter inte fastställde 2008 års
internbudget måste upphandlingsunderlaget så här långt anses sakna priser.
Den förändring som föreslås i PM förslag till förändringar i syfte att anpassa
verksamhetens nettokostnad till den av kommunfullmäktige anvisade ramen,
påverkar inte den tidigare beräknade prisnivån. De resurstillskott som riktas till
hemtjänsten till följd av avveckling av bostäder i särskilt boende påverkar inte
prisnivån då resurstillskottet avser att täcka volymökningar.
Äldreförvaltningen har med anledning av återremitterad internbudget reviderat
den tidplan som redovisats för äldrenämnden i samband med beslut om Eget val i
hemtjänsten.
Tidplanen blir förskjuten så att avtalsperioden för parterna föreslås bli 2008-11-01
till 2014-10-31.
Förskjutningen påverkas av att avtal inte kan tecknas enligt tidplan förrän tidigast
i mitten på juni 2008. Att sedan påbörja själva val processen för den enskilde
brukaren som idag har hemtjänstinsatser mitt under semesterperioden har bedömts
som mindre lämpligt.
Äldrenämnden föreslås med anledning av ovan redovisat fastställa de priser och
reviderad tidplan som ska gälla för upphandling av Eget val i hemtjänsten i
enlighet med tidigare av nämnden beslutat förfrågningsunderlag 2008-01-30.
(forts)

27 februari 2008

Dnr 2007.076.730

§ 16 (forts)
Revidering av tidplan, införande Eget val i hemtjänsten.
Äldrenämnden föreslås besluta
att godkänna reviderad tidplan.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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27 februari 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

9

Dnr 2007.226.739.

§ 17
Antal gynnande beslut till särskilt boende januari 2008.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, föredrar ärendet.
Ny mall framtagen för statistiken som visar antalet män och kvinnor.
Antal gynnande beslut till särskilt boende januari 2008 redovisas. Antalet
gynnande ej verkställda beslut är totalt i januari 31 personer och 2 är sökande från
annan kommun. De som väntat mer än 3 månader är 3 personer.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

27 februari 2008

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredare
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Dnr 2007.282.704

§ 18
Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut
SoL, 4 kap 1 § per den 31/12 2007.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Enligt socialtjänstlagen 16 kap, § 6 f-h skall nämnden en gång i kvartalet
rapportera gynnande men ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §
till kommunfullmäktige.
Rapport har upprättats till kommunfullmäktige angående ej verkställda beslut.
Inom äldrenämndens ansvarsområde finns per 2007-12-31 7 (sju) gynnande beslut
som ej är verkställda inom tre månader.
Inom äldrenämndens ansvarsområde per 2007-12-31 fanns inga beslut där
verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader därefter.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att till kommunfullmäktige överlämna rapport per 2007-12-31 över gynnande ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

27 februari 2008
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Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
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Dnr 2007.098.042

§ 19
Bokslut 2007.
Förvaltningschef Per Jonsson inleder föredragningen av ärendet.
Ansvarig ekonom Peter Arkeklint informerar om utfallet av bokslut 2007 och
personalchef Susanne Nordin informerar om personalbokslutet 2007.
Äldrenämndens verksamhet har under året bedrivits med den inriktning som
fastställts av kommunfullmäktige.
I början av året indikerade den ekonomiska uppföljningen att verksamheten
riskerade uppvisa underskott vid årets slut. För att motverka en sådan utveckling
beslutade äldrenämnden i juni 2007 att vidta åtgärder i syfte att nedbringa
kostnadsutvecklingen. Åtgärderna bestod i huvudsak av två, nämligen dels att
sänka den s k bemanningsfaktorn inom särskilt boende, dels att fortsättningsvis
inte fördela ut resurser inom hemtjänstverksamheten i de fall en brukare inte
vistas i sitt ordinära boende. Därtill beslutades om ett absolut stopp på tjänsteresor
och medverkan i kurser och konferenser samt att kostproduktionen skulle ske till
en lägre kostnad. Med anledning av kommunens ekonomiska utveckling kunde
kort efter nämndens beslut konstateras att äldrenämnden stod inför risken att
erhålla minskade ekonomiska ramar för de kommande åren. Med anledning här
påbörjades inte åtgärden inom det särskilda boendet. I övrigt kan konstateras att
de beslutade åtgärderna gav resultat, vilket nu sammanfattas i ett totalt underskott
om 3,4 Mkr, vilket även innefattar det underskott om 5,0 Mkr som skapas till följd
av landstinget ej debiterats för utförda hälso- och sjukvårdsinsatser.
Äldreförvaltningens redovisade resultat för 2007 är -3,4 Mkr. Föregående års
resultat var -9,2 Mkr. Utfallet är 2,2 Mkr bättre jmf tidigare prognos och förklaras
till stor del av noggrannare periodisering av personalkostnaderna i december
månad jmf övriga månader under året.
(forts)

27 februari 2008
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Dnr 2007.098.042

§ 19 (forts)
Bokslut 2007
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att hemställa om att ej utnyttjade investeringsmedel för 2007 på 1,4 Mkr,
överförs till år 2008,
att resterande del av utbetalt statligt bidrag för Kompetensstegen, 3,5 Mkr,
överförs till år 2008,
att resterande del av det utbetalda statliga stimulansbidraget, 5,5 Mkr, överförs
till år 2008, samt
att i övrigt godkänna av äldreförvaltningen upprättad årsredovisning för
verksamhetsåret 2007.
Peter Johansson yrkar en tilläggsattsats att hemställa att 2007 års underskott täcks
i kommunens bokslut.
Äldrenämnden beslutar enligt äldreförvaltningens förslag och Peter Johanssons
tilläggsyrkande.
Äldrenämnden har således beslutat
att hemställa om att ej utnyttjade investeringsmedel för 2007 på 1,4 Mkr,
överförs till år 2008,
att resterande del av utbetalt statligt bidrag för Kompetensstegen, 3,5 Mkr,
överförs till år 2008,
att resterande del av det utbetalda statliga stimulansbidraget, 5,5 Mkr, överförs
till år 2008,
att i övrigt godkänna av äldreförvaltningen upprättad årsredovisning för
verksamhetsåret 2007, samt
att hemställa att 2007 års underskott för äldrenämnden täcks i kommunens
bokslut.
_________________

27 februari 2008
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Dnr 2007.483.042

§ 20
Internbudget 2008.
Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde 2008-01-30 att återremittera
förslaget till internbudget 2008 till äldreförvaltningen. Motivet för återremissen
var att förvaltningens förslag till internbudget inte var anpassat till den
ekonomiska ram som kommunfullmäktige anvisat. Anledningen till att
förvaltningen vid den tidpunkten presenterade ett förslag där verksamhetens
nettokostnad inte var anpassad till den ekonomiska ramen var att nämndens
ordförande och 1:e vice ordförande gett ett skriftligt direktiv till
förvaltningschefen att bortse från den del av anslagsreduceringen som avsåg
uteblivna effekter av det kommunövergripande s k RUPEN-arbetet. Det
beräknade underskottet för år 2008 uppgick i det då framlagda budgetförslaget till
8 Mkr. Effekten över årsskiftet 2008/2009 uppgick till 16,5 Mkr.
Mot bakgrund av äldrenämndens beslut, d v s på uppdrag av äldrenämnden,
presenteras de åtgärder som bedöms vara nödvändiga att genomföra för att
nettokostnaden för äldrenämndens verksamhet ska rymmas inom den av
kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramen. Förslaget tar sin utgångspunkt i
att uppnå balans under innevarande år, vilket med omräknade helårseffekter även
innebär att balans råder i förhållande till den nu kända ramen för år 2009.
•
•
•
•
•
•
•

Sänkt kringfaktor vid servicehus
Utveckla rehabilitering kopplat till korttidsvård
Anbudsupphandling av städ och tvätt inom hemtjänstverksamheten
Trygghetslarm utan föregående biståndsbedömning
Ta ut avgift för ledsagning respektive avlösning
Avveckling av särskilda boenden
Avveckling av produktionsköket i Fridlevstad
(forts)
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§ 20 (forts)
Internbudget 2008.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta uppdra till
förvaltningschefen
1. att sänka kringfaktorn för bemanning vid servicehus,
2. att utveckla rehabilitering kopplat till korttidsvård.
3. att meddela Vårdteam i Blekinge AB att äldrenämnden inte har för avsikt att
utnyttja Tilläggsavtal nr 1 till ”Avtal om entreprenad korttidsvistelse” option på
ytterligare 36 månaders verksamhet (punkt 1.10 i Tilläggsavtal nr 1)
4. att genomföra en totalupphandling av städ och tvätt inom hemtjänstverksamheten
5. att som en följd av föregående att-sats genomföra konsekvensändring i
upphandlingsunderlaget för Eget val i hemtjänsten
6. att förändra beslutsgången för tillhandahållande av trygghetslarm så att detta
kan ske utan föregående biståndsutredning och biståndsbeslut
7. att undersöka möjligheter och att värdera effekter av införandet av avgift för
ledsagning respektive avlösning
8. att omedelbart påbörja avveckling av bostäder vid de särskilda
boendeenheterna Kungshöjden, 10 bostäder, Benabacken, 6 bostäder, Mariehill,
12 bostäder, Lövgrund, 11 bostäder, Fridlevstad, 16 bostäder samt B-huset i
Pantern, 10 bostäder
9. att förstärka budgeten för hemtjänstverksamhet med 4,1 Mkr för år 2008 samt
ackumulerat med 8,4 mkr för år 2009, samt
10. att avveckla verksamheten vid produktionsköket i Fridlevstad
Därutöver föreslås äldrenämnden med ledning av ovanstående beslut och
kompletterat med vad som framförts i förvaltningens ursprungliga förslag till
internbudget daterad 2008-01-10 besluta
11. att fastställa 2008 års interbudget med verksamhetens nettokostnader
balanserade mot ett kommunbidrag uppgående till 602,2 Mkr,
(forts)
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§ 20 (forts)
Internbudget 2008.
Äldrenämnden föreslås avslutningsvis besluta om

som

12. att hemställa om tekniska förvaltningens omedelbara medverkan i arbetet
med att minimera kvarvarande kostnaderna för hyror för de särskilda boenden
avvecklas.
Ordföranden Jan-Åke Nordin och 1:e vice ordföranden Kent Lewén lämnar
förslag till beslut.
Bilaga 1
Äldrenämnden föreslås besluta
1. att bifalla förvaltningens att-sats 1 och 2 i det reviderade budgetförslaget,
2. att avslå att-satserna 3 t o m 12 i motsvarande förslag,
3. att utnyttja optionen i avtalet med Vårdteam Blekinge AB (Rosengården)
omfattande ytterligare 36 månader gällande korttidsvistelse enligt huvudavtal och
tilläggsavtal nummer ett,
4. att uppdra åt förvaltningen att omförhandla avtalet med Vårdteam Blekinge
AB med inriktning att formera korttidsvården efter ändrade behov, dock inom den
begränsning som lokalerna utgör,
5. att hemställa hos kommunstyrelsen att äldrenämndens ramjustering med
anledning av uteblivna ägardirektiv gällande hyror för äldreboenden justeras på
sådant sätt att äldrenämndens ram ökar med 4 miljoner kronor,
6. att hemställa hos kommunfullmäktige att äldrenämnden i enlighet med
tidigare kommunfullmäktigebeslut erhåller kompensation med 3,1 miljoner kronor
för demografisk volymökning som uppkommer under 2008,
7. att kontot för hemtjänsten får en generell sänkning med 0,55 Mkr,
8. att fastställa priser för innevarande år i enlighet med det av äldrenämnden
2008-01-30 i övrigt fastställda förfrågningsunderlaget gällande Eget val i
hemtjänsten,
(forts)
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§ 20 (forts)
Internbudget 2008.
9. att i övrigt besluta godkänna det av förvaltningen tidigare upprättade förslaget
till internbudget för 2008 vilket medför att tillskott enligt ovan erfordras,
10. att i samband med inrättande av en eventuell serviceförvaltning skall en
kostnadsminskning med 0,2 Mkr göras inom kostenheten med anledning av
minskade distributionskostnader,
11. att hos kommunstyrelsen hemställa om resurstillskott för att klara
målsättningen om 25 % ekologiska livsmedel, samt
12. att i ovanstående förslag besluta om omedelbar justering av att-satserna
gällande av option Vårdteam Blekinge AB och fastställande av priser för
innevarande år i förfrågningsunderlaget Eget val i hemtjänsten.
Peter Johansson (s), Camilla Persson (v) och Nils Johansson (sd) yrkar bifall till
Jan-Åke Nordins (m) och Kent Lewéns (fp) förslag till beslut.
Äldrenämnden har således beslutat
1. att bifalla förvaltningens att-sats 1 och 2 i det reviderade budgetförslaget,
2. att avslå att-satserna 3 t o m 12 i motsvarande förslag,
3. att utnyttja optionen i avtalet med Vårdteam Blekinge AB (Rosengården)
omfattande ytterligare 36 månader gällande korttidsvistelse enligt huvudavtal och
tilläggsavtal nummer ett,
4. att uppdra åt förvaltningen att omförhandla avtalet med Vårdteam Blekinge
AB med inriktning att formera korttidsvården efter ändrade behov, dock inom den
begränsning som lokalerna utgör,
5. att hemställa hos kommunstyrelsen att äldrenämndens ramjustering med
anledning av uteblivna ägardirektiv gällande hyror för äldreboenden justeras på
sådant sätt att äldrenämndens ram ökar med 4 miljoner kronor,
6. att hemställa hos kommunfullmäktige att äldrenämnden i enlighet med
tidigare kommunfullmäktigebeslut erhåller kompensation med 3,1 miljoner kronor
för demografisk volymökning som uppkommer under 2008,
(forts)
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§ 20 (forts)
Internbudget 2008
7. att kontot för hemtjänsten får en generell sänkning med 0,55 Mkr,
8. att fastställa priser för innevarande år i enlighet med det av äldrenämnden
2008-01-30 i övrigt fastställda förfrågningsunderlaget gällande Eget val i
hemtjänsten,
9. att i övrigt besluta godkänna det av förvaltningen tidigare upprättade förslaget
till internbudget för 2008 vilket medför att tillskott enligt ovan erfordras,
10. att i samband med inrättande av en eventuell serviceförvaltning skall en
kostnadsminskning med 0,2 Mkr göras inom kostenheten med anledning av
minskade distributionskostnader,
11. att hos kommunstyrelsen hemställa om resurstillskott för att klara
målsättningen om 25 % ekologiska livsmedel, samt
12. att i ovanstående förslag besluta om omedelbar justering av att-satserna
gällande av option Vårdteam Blekinge AB och fastställande av priser för
innevarande år i förfrågningsunderlaget Eget val i hemtjänsten.
Att-satserna nr 3 och 8 är omedelbart justerat.
___________________

Diariet
Kommunfullmäktige

Dnr 2007.480.730
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Ledningsgruppen
Utredare

§ 21
Motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar i ärendet.
I motionen föreslås utreda hur en verksamhet med terapihundar skall kunna
inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Karskrona. Motionen tar upp
hundens betydelse inom äldreomsorg där det genom forskning är påvisat hur det
påverkar livskvalitet för både äldre som bor i det ordinära boendet samt för de
äldre som bor på särskilt boende. Motionären hänvisar till vårdforskning som
gjorts vid Sahlgrenska sjukhuset och den verksamhet som bedrivs i Avesta
kommun med terapihundar.
Äldreförvaltningen bejakar motionens betydelse av djur inom äldreomsorgen. En
mindre inventering har gjorts inom äldrenämndens verksamhet med frågan om
vilka möjligheter som de äldre har att ha samvaro med djur inom särskilt boende.
Att det utifrån de äldres behov skall finnas möjlighet till att ha ett husdjur inom
verksamheten är planeringsfråga utifrån varje enhet. Positiva effekter har också
framförts från de enheter som har djur inom enheten.
Äldreförvaltningen ser gärna att olika möjligheter prövas utifrån varje enhets
möjligheter och behov utifrån ett brukarperspektiv.
Äldreförvaltningen har i dag inget policydokument som tar upp frågan om husdjur
i verksamheten utifrån ett perspektiv att höja livskvalitet som ett behandlande
syfte i äldreomsorgen. Äldreförvaltningen kommer att kommunicera
möjligheterna till att ha husdjur inom äldreomsorgen med verksamhetsföreträdarna och bedöma om behov av att ta fram ett policydokument finns.
(forts)
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§ 21 (forts)
Motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.
Med utgångspunkt i vad som ovan angivits gör äldreförvaltningen den
bedömningen att det i flera avseenden ges möjligheter till kontakt med husdjur
inom det särskilda boendet. Att följa samarbetet med hunddagis och deras
möjligheter att utveckla samarbete med övriga särskilda boenden kan vara ett sätt
att ha en regelbunden kontakt med hundar i ett terapeutiskt syfte.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen
föreslå fullmäktige besluta
att avslå motionen vad avser utreda hur en verksamhet med terapihundar skall
kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Karlskrona.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

27 februari 2008

§ 22
Delegeringsbeslut
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret januari 2008.
b) Skrivelse från Pantarholmens Bostadsrättsföreningars Intresseförening
2008-01-16. Dnr 2008.029.735.
c) Dom från Länsrätten i Blekinge län. Mål nr 1078-07..
d) Arbetsutskottets protokoll 2008-02-13.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 23
MEDDELANDEN
Socialstyrelsen
Rapport ”God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens protokoll 2008-02-07.
Minnesanteckningar KPR:AU 2008-01-17.
Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2007-11-26.
___________________
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§ 24
Frågor/Information
Hovrättsdom
Förvaltningschef Per Jonsson informerade om dom i hovrätten i Malmö, där
tingsrättens dom står fast.
Prövningstillstånd
Förvaltningschef Per Jonsson informerar om att kompletteringar kommer att göras
vad avser ett ärende om prövningstillstånd till Kammarrätten.
Arbetsmiljö på Fridlevstad servicecenter
Peter Johansson (s) vill ha arbetsmiljön belyst av distriktschef Carina Thörnqvist.
Distriktschef Carina Thörnqvist informerar om det aktuella läget. En
arbetsplatsutredning utförs av kommunhälsan och ska vara klar inom 14 dagar.
___________________

26 mars 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 mars 2008

§ 25

Nationella IT-strategin.

§ 26

Utveckling av kvalitetsdeklarationen.

§ 27

Lägesrapport Eget val i hemtjänsten.

§ 28

Föredragning om projektet Genvägen.

§ 29

Redovisning av medarbetarenkät.

§ 30

Utveckling av förvaltningens organisation.

§ 31

Förslag till samverkansavtal med Landstinget Blekinge.

§ 32

Antal gynnande beslut till särskilt boende februari 2008.

§ 33

Budgetuppföljning per 29/2 2008.

§ 34

Motion. Olika äldregruppers behov.

§ 35

Medborgarförslag – inköp av dagligvaror.

§ 36

Redovisning av Mobipen.

§ 37

Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål nr 989-07.

§ 38

Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål nr 1041-07.

§ 39

Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål nr 1147-07.

§ 40

Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål nr 1148-07.

§ 41

Delegeringsbeslut.

§ 42

MEDDELANDEN.

§ 43

Frågor/Information.

___________________
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 26 mars 2008, kl 14.00 – 17.45

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Peter Johansson (s)
Ann-Marie Branje (m)
Erik Gisslén (m) tjg
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Elin Håkansson (kd)
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Alf Öien (s)
Kerstin Johansson (s) tjg
Christer Göstasson (s) tjg
Lena Tvede-Jensen (s) tjg
Nils Johansson (sd)
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Kenneth Matsson (fp)
Alf Stålborg (sd)

tjänstemän

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson, kl 14.00-17.00
ansvarig ekonom Peter Arkeklint, kl 14.00-17.00
personalchef Susanne Nordin, kl 14.00-17.00
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
biståndshandläggare Annika Tronje
arbetsterapeut Yvonne Petersson, kl 14.00-15.30
sjukgymnast Heléne Berup, kl 14.00-15.30
vik äldrekonsulent Sirpa Solgevik, kl 14.00- 14.45
projektledare IT Marika Persson, kl 15.30-17.00
konsult Magnus Larsson, Catrel AB, kl 15.30-17.00
it-strateg Mats Persson, kl 14.00-14.20

sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Gunhild Arvö

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 25 - 43
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26 mars 2008

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Gunhild Arvö

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

april 2008,
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Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

4

Dnr

§ 25
Nationella IT-strategin.
Mats Persson, IT-strateg informerade om den Nationella IT-strategin för vård och
omsorg.
Sex informationsområden pekas ut för nationellt samarbete:
1.
2.
3.
4.

Harmonisera lagar och andra regelverk med en ökad användning av IT.
Skapa en gemensam informationsstruktur.
Skapa en gemensam teknisk infrastruktur.
Skapa förutsättningar för samverkande och verksamhetsstödjande ITsystem.
5. Möjliggöra åtkomst till information över organisationsgränser.
6. Göra information och tjänster tillgängliga för medborgarna.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

26 mars 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

5

Dnr 2008.082.106

§ 26
Utveckling av kvalitetsdeklaration.
Sirpa Solgevik, vik äldrekonsulent går igenom kvalitetsdeklarationens syfte.
Kvalitetsdeklarationen skall som modell vara enhetlig för hela Karlskrona
kommun.
Exempel från andra kommuner på hur löften, krav och garantier kan se ut visades.
Tidplanen är att ett färdigt material skall redovisas till äldrenämnden i augusti
månad 2008.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

26 mars 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.076.730

§ 27
Lägesrapport Eget val i hemtjänsten.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
•
•
•
•
•

Förfrågningsunderlaget finns nu tillgängligt på Karlskrona kommuns
webbplats till den 23 april.
Procapita rutiner läggs upp.
Förlängt avtal med HS Städ och Coop Partner t o m 2008-10-31.
Arbetsgrupp utsedd att titta på den egna organisationen.
Gode Män ska informeras.

Informationen tas till dagens protokoll.
_________________
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Ledningsgruppen
Utredare

7

Dnr 2008.083.770

§ 28
Föredragning om projektet Genvägen.
Yvonne Petersson, arbetsterapeut och Heléne Berup, sjukgymnast informerade om
projektet Genvägen.
Projektet startades 1 september 2007 och drivs av statligt stimulansbidrag.
Enkätundersökning är gjord och utvärderingen håller på att sammanställas.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

26 mars 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.084.704

§ 29
Redovisning av medarbetarenkäten.
Susanne Nordin, personalchef, föredrar ärendet.
Enkätundersökningen görs en gång vartannat år.
Svarsfrekvensen på äldreförvaltningen var 72 % för år 2007.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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26 mars 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

9

Dnr 2008.019.001

§ 30
Utveckling av förvaltningens organisation.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Äldreförvaltningens organisation för utförandet av äldreomsorg har hittills varit
baserad på en geografisk uppdelning av kommunen. Fram till vintern 2007 var
kommunen indelad i tre distrikt, men baserat på en utredning från 2006 ändrades
indelningen i början av 2007 till fyra distrikt.
Den utveckling av förvaltningens organisation som föreslås bli genomförd ska
betraktas som ett led i styrningen mot framtiden, d v s förutsättningar skapas i och
för, organisationen att kunna agera och att vara proaktiv istället för att riskera att
behöva vara reaktiv.
Äldreförvaltningens organisation föreslås bli förändrad från en geografisk
indelning till en verksamhetsorienterad indelning med följande indelning i
strategiska ansvarsområden.
•
•
•
•

Dagliga aktiviteter
Hemtjänst
Särskilt boende
Resurs- och kompetensförsörjning

De tre förstnämnda strategiska områdena innefattar vardera ett ytterligare antal
verksamheter som bedöms ha en logisk koppling till den grundläggande
verksamheten. Därtill föreslås att de administrativa resurser som i dag finns inom
de geografiska distrikten ledningsmässigt sammanförs till det strategiska området
Dagliga aktiviteter och att de berörda befattningarna blir direkt underställda
chefen för det verksamhetsområdet. Den legitimerade vårdpersonalen föreslås
organisatoriskt bli knutna till det strategiska verksamhetsområdet Särskilt boende,
men fortfarande underställd en gemensam chef, som ska inneha den formella
kompetensen legitimerad sjuksköterska. Det strategiska området Resurs- och
kompetensförsörjning utgörs av de två nuvarande bemanningsteamen som enligt
äldrenämndens beslut om budget 2008 ska sammanfogas i en organisatorisk enhet.
(forts)

26 mars 2008

10

Dnr 2008.019.001
§ 30 (forts)
Utveckling av förvaltningens organisation.
Enhetens uppdrag kommer successivt att kompletteras med ett ansvar för
långsiktig kompetensförsörjning.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa den verksamhetsorienterade organisationen för äldreomsorgen i
enlighet med förvaltningschefens förslag, samt
att organisationen skall träda i kraft 1 maj 2008.
Kent Lewén (fp) och Peter Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Alf Öien (s) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns och Peter Johanssons bifall till
förvaltningens förslag mot Alf Öiens yrkande på avslag till förvaltningens förslag
och finner att äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Alf Öien reserverar sig mot beslutet.
Äldrenämnden har således beslutat
att fastställa den verksamhetsorienterade organisationen för äldreomsorgen i
enlighet med förvaltningschefens förslag, samt
att organisationen skall träda i kraft 1 maj 2008.
_________________

26 mars 2008

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Utredare

11

Dnr 2007.533.774

§ 31
Samverkansavtal med Landstinget Blekinge.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Tidigare samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget Blekinge har
upphört att gälla och under vintern har ett förslag till nytt avtal framtagits.
Förslaget till avtal presenterades den 7 mars 2008 för det politiska
samverkansorganet i länet, PSVO. Det kan konstateras att det råder en
samstämmig bild hos PSVO:s ledamöter om att förslaget till avtalskonstruktion på
ett bra sätt beskriver parternas vilja till samarbete.
Avtalet innebär i korthet att de fem kommunerna och landstinget träffar avtal om
samverka i syfte att kunna erbjuda länets innevånare bästa möjliga vård, omsorg
och stöd och service oberoende av de olika huvudmännens skilda ansvarsområde.
Avtalet innebär vidare att de olika huvudmännen ska ersätta varandra ekonomiskt
för arbetsuppgifter som enligt skriftlig överenskommelse en huvudman utför åt en
annan.
Kent Lewén (fp) och Peter Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen teckna samarbetsavtal med Landstinget Blekinge i
enlighet med framtaget förslag.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

26 mars 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare
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Dnr 2007.226.739

§ 32
Antal gynnande beslut till särskilt boende februari 2008.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende februari redovisas. Antalet gynnande ej
verkställda beslut är totalt i februari 40 personer och 3 är sökande från annan
kommun. De som väntat mer än 3 månader är 3 personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i februari 15 kvinnor och 25 män.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

26 mars 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

13

Dnr 2007.483.042

§ 33
Budgetuppföljning per 29/2 2008.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ekonomiska utfall per februari månad 2008 uppgår till -4,9 Mkr.
Det negativa resultatet avser -3,8 Mkr i avvikelse mot den nu liggande interna
budgeten samt det periodiserade värdet av den ej verkställda anslagsreduceringen
om 1,1 Mkr per februari. Föregående års utfall för motsvarande period var
+ 0,2 Mkr.
Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska
utveckling t o m februari månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om
förväntad utveckling för återstående månader samt, där direkt kunskap om
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling.
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som
sådant till grund för den fortsatta aktiva verksamhetsstyrning inom förvaltningens
olika chefsnivåer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för februari 2008.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

26 mars 2008

Diariet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Utredare
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Dnr 2006.0130.730

§ 34
Motion. Olika äldregruppers behov.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-03-30 väckte Jan Johansson (kd)
motion om olika äldregruppers behov. I motionen uppmärksammas grupperna
utlandsfödda äldre, psykiskt sjuka äldre, äldre med missbruksproblem samt äldre
med fysiska funktionshinder.
Äldreförvaltningen anser att de frågor som tas upp i motionen är centrala och
viktiga för äldreomsorgen. Av stor vikt för äldreomsorgen är att ta hänsyn till den
enskilde individen och dennes förutsättningar, bakgrund och vilka behov denne
behöver hjälp att tillgodose. Personer inom de grupper som tas upp i motionen
kräver i många fall särskilda insatser och särskild kompetens för ett en skälig
levnadsnivå ska kunna tillförsäkras dem. Dock skall noteras att de grupper som
motionen tar upp inte är homogena. Varje grupp utgörs av individer med olika
förväntningar och som har olika förutsättningar, bakgrunder och behov att
tillgodose. Grupperna är i flera fall svåra att avgränsa och tydligt definiera och
antalet personer i grupperna förändras över tiden.
Äldreförvaltningens samlade bedömning är att det i nuläget inte finns ett direkt
behov av att i särskild ordning utreda antalet personer som ingår i de grupper som
tas upp i motionen och dess förutsättningar för vård, stöd och boende i respektive
grupp.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå motionens förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att särskilt utreda
antalet personer i de angivna grupperna och dess förutsättningar för vård, stöd och
boende i respektive grupp.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

26 mars 2008

Diariet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Utredarna
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Dnr 2007.479.730

§ 35
Medborgarförslag – inköp av dagligvaror.
Gunnar Blomqvist har inkommit med medborgarförslag om äldre personers
problem att ordna med inköp av dagligvaror. I medborgarförslaget föreslås att
kommunen inrättar en tjänst liknande Fixarservice dit äldre personer i behov, kan
ringa för att få hjälp med inköp av mat, medicin och andra dagligvaror.
Kommunen föreslås snarast utreda hur en sådan service kan organiseras och
därefter besluta om tillsättning av tjänsten.
Kommunstyrelsen har översänt förslaget till äldrenämnden för beredning.
Äldreförvaltningen instämmer i medborgarförslaget såtillvida att en mer
genomgående översyn/utredning av vilka problem och möjligheter som finns för
den enskilde att lösa sina inköp av dagligvaror och apoteksärenden bör göras.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden för egen del besluta
att uppdra till äldreförvaltningen att utreda frågan om äldre personers problem
vad avser inköp av dagligvaror samt apoteksärenden och återkomma till
äldrenämnden med en redovisning av situationen samt eventuella förslag på
åtgärder, senast till äldrenämndens sammanträde 2008-08-27.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta hemställa att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till vad som redovisas, anse medborgarförslaget avseende
äldre personers problem att ordna med inköp av dagligvaror besvarat.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

26 mars 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna
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Dnr 2006.315.005

§ 36
Redovisning av Mobipen.
Marika Persson, projektledare IT och konsult Magnus Larsson, Catrel AB
informerar i ärendet.
Mobipen är ett system för att på ett enkelt sätt kunna dokumentera på vanligt
papper och sedan via pennan få dokumentationen överförd till ett datasystem.
•
•
•
•
•
•

Enkelheten i systemet alla kan använda papper och penna.
Kvalitetssäkert, skriver bara en gång.
Vikarier kan lättare sätta in sig i arbetet.
Även insatser som ex. larm blir registrerade.
Social dokumentation.
En hel kedja, dagpersonal, nattpersonal och biståndshandläggare kan
använda och se samma saker i systemet.

Samtliga hemtjänstgrupper, nattpatruller och kvällspatrullen kommer att använda
Mobipen-Digital penna under år 2008.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

26 mars 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2007.273.108

§ 37
Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål
nr 989-07.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Annika Tronje
biståndshandläggare föredrar ärendet.
Länsrätten i Blekinge län har meddelat dom i mål nr 989-07, 2008-03-07
angående särskilt avgift enligt 16 kap 6 c § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Äldrenämnden beslutar
att inte begära prövningstillstånd i mål nr 989-07.
__________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2007.279.108

§ 38
Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål
nr 1041-07.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Annika Tronje
biståndshandläggare föredrar ärendet.
Länsrätten i Blekinge län har meddelat dom i mål nr 1041-07, 2008-03-07
angående särskilt avgift enligt 16 kap 6 c § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Äldrenämnden beslutar
att inte begära prövningstillstånd i mål nr 1041-07.
__________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2007.270.108

§ 39
Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål
nr 1147-07.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Annika Tronje
biståndshandläggare föredrar ärendet.
Länsrätten i Blekinge län har meddelat dom i mål nr 1147-07, 2008-03-07
angående särskilt avgift enligt 16 kap 6 c § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Äldrenämnden beslutar
att inte begära prövningstillstånd i mål nr 1147-07.
__________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2008.295.108

§ 40
Fråga om ansökan om prövningstillstånd med anledning av dom i mål
nr 1148-07.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Annika Tronje
biståndshandläggare föredrar ärendet.
Länsrätten i Blekinge län har meddelat dom i mål nr 1148-07, 2008-03-07
angående särskilt avgift enligt 16 kap 6 c § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Äldrenämnden beslutar
att inte begära prövningstillstånd i mål nr 1148-07.
__________________
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26 mars 2008

§ 41
Delegeringsbeslut
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret februari 2008.
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2008-02-21 och 2008-03-12.
c) Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp.
d) Yttrande över detaljplan för kv Kölen m fl.
e) Yttrande över detaljplan för del av Grenadjären 62, Gräsvik.
f) Avskrivning av kundfordringar 2007.
g) Länsrätten i Blekinge Beslut i mål 36-08 E.
h) Länsrätten i Blekinge Dom i mål 1302-07.
i) Kammarrätten i Jönköping protokoll i mål, dnr 2007.445.108.
j) Skrivelse angående synpunkter i kommunens hemtjänst/Stenbergsgränd,
dnr 2008-066-108.
k) Skrivelse med dnr 2008.057.108.
l) Skrivelse 2008-03-03. Dnr 2008-065.108.
m) Protestlistor angående nedläggning av särskilt boende, dnr 2008-0048.108.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 42
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 1 Avsägelse av kommunala uppdrag.
§ 10 Kompetensutvecklingspolicy.
§ 14 Förslag till Karlskrona kommuns beredskapsplan för pandemisk influensa.
Landstinget Blekinge
Verksamhetsberättelse 2007.
Kommunledningsförvaltningen
Protokoll kommunövergripande samverkansgrupp 2008-02-08.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens arbetsutskott 2008-02-28.
Kommunala pensionärsrådet 2008-02-18.
Kommunala pensionärsrådets AU 2008-02-14.
___________________
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§ 43
Frågor/Information
Avskrivning av kundfordringar 2007.
Veste Brynestam (c) till ha en redovisning vad avser avskrivningar av
kundfordringar för 2007.
En redovisning kommer att ske på äldrenämnden i april 2008.
Dom i Hösta Domstolen
Peter Johansson (s) undrar hur långt processen kommit i frågan om
prövningstillståndet till Högsta Domstolen.
Per Jonsson, förvaltningschef informerar om att prövningstillstånd är inlämnat.
Hur arbetet med medverkan från Sveriges Kommuner och Landsting kommer
förvaltningschefen att återkomma i.
Kommunikationer på Saltö
Alf Stålborg (s) undrar om busskommunikationerna är lösta i samband med de
planerade bostäderna på Saltö.
Kent Lewén svarar att frågan inte för tillfället är aktuell.
Nutritionspolicy
Lena Tvede-Jensen (s) undrar om någon uppföljning gjorts med anledning av
nutritionspolicyn.
Information kommer att lämnas på äldrenämnden i april 2008.
Kontaktpersonal
Lena Tvede-Jensen (s) vill ha svar på om arbetet med att vara kontaktpersonal kan
vara delat på flera personer.
Svar kommer att lämnas på äldrenämnden i april 2008.
___________________

23 april 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 23 april 2008

§ 44

Fyllnadsval, ledamot i äldrenämndens arbetsutskott.

§ 45

Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten.

§ 46

Handlingsplan för vårdtagare som har missbruksproblem.

§ 47

Redovisning av anhörigstödet 2005-2007. Ärendet utgår.

§ 48

Svar på fråga angående nutritionspolicy.

§ 49

Svar på fråga angående kontaktpersonal.

§ 50

Antal gynnande beslut till särskilt boende mars 2008.

§ 51

Budgetuppföljning per 31/3 2008.

§ 52

Pandemiplan.

§ 53

Svar på fråga angående avskrivning av kundfordringar 2007.

§ 54

Delegeringsbeslut.

§ 55

MEDDELANDEN.

§ 56

Frågor/Information.

§ 57

Information om lagt varsel.

§ 58

Förslag till åtgärder pga varslade konfliktåtgärder

___________________
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23 april 2008

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 23 april 2008, kl 14.00 – 15.35

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Jan-Åke Nordin (m) kl 14.00-15.30 §§ 44-57
Kent Lewén (fp) kl 14.00-15.30 §§ 44-57
Kent Lewén (fp) tjg kl 15.30-15.35 § 58
Peter Johansson (s)
Ann-Marie Branje (m)
Bengt Lindström (m)
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Elin Håkansson (kd)
Eva-Lotta Altvall (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Alf Öien (s)
Angela Sandström (s)
Camilla Persson (v)
Nils Johansson (sd)
Erik Gisslén (m)
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Barbro Tingsfors-Månsson (m)
Kenneth Matsson (fp)
Hampus Engqvist (s)
Kerstin Johansson (s)
Christer Göstasson (s)
Anita Löfström (s)
Lena Tvede-Jensen (s)
Alf Stålborg (sd)
förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
personalchef Susanne Nordin kl 15.15-15.35
områdeschef Christine Sjöqvist kl 15.15-15.35
distriktschef Carina Thörnquist
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
Marie-Louise Bescher
Veste Brynestam

2

23 april 2008

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin §§ 44-57

Ordförande tjg

___________________
Kent Lewén § 58

Justerare

___________________
Veste Brynestam

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 44 - 58

april 2008,

3

23 april 2008

Diariet
Eva-Lotta Altvall
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.536.102

§ 44
Fyllnadsval, ledamot i äldrenämndens arbetsutskott.
Äldrenämnden beslutar
att utse Eva-Lotta Altvall (s) till ledamot i äldrenämndens arbetsutskott.
__________________
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23 april 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.076.730

§ 45
Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten.
Eva Herbertson, utvecklingschef avger en lägesrapport.
•
•
•

Öppning av anbud sker 30 april 2008
Utvärdering startar efter anbudsöppningen.
Kompetens införskaffas om Lagen om valfrihetssystem (LOV) vecka 18.

Informationen tas till dagens protokoll.
_________________
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23 april 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.111.772

§ 46
Handlingsplan för vårdtagare som har missbruksproblem.
Carina Thörnquist, distriktschef föredrar ärendet och går igenom den kortsiktiga
handlingsplanen.
Handlingsplanen är ett stöd för personalen då situationer kan uppstå i samband
med brukares alkohol- och drogproblem.
En långsiktigt handlingsplan håller på att tas fram till personalen i samma ämne.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________
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23 april 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.062.776

§ 47
Redovisning av anhörigstödet 2005 - 2007.
Ärendet utgår.
_________________
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23 april 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr

§ 48
Svar på fråga angående nutritionspolicy.
Lena Tvede-Jensen (s) fråga om någon uppföljning gjorts med anledning av
nutritionspolicyn.
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar att någon uppföljning
inte ännu har gjorts. Uppföljning är planerad till hösten 2008 men kommer att
tidigareläggas.
Rapportering kommer att ske till äldrenämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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23 april 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

9

Dnr

§ 49
Svar på fråga angående kontaktpersonal.
Lena Tvede-Jensen (s) fråga om arbetet med att vara kontaktpersonal kan vara
delat på flera personer.
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar att huvudansvaret som
kontaktpersonal endast kan åvila en person.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

23 april 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

10

Dnr 2007.226.739

§ 50
Antal gynnande beslut till särskilt boende mars 2008.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende mars redovisas. Antalet gynnande ej
verkställda beslut är totalt i mars 36 personer och 4 är sökande från annan
kommun. De som väntat mer än 3 månader är 3 personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i mars 19 kvinnor och 17 män.
Ann-Marie Branje (m) vill att det ska vara en stående rutin att redovisa avslagen.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

23 april 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

11

Dnr 2007.483.042

§ 51
Budgetuppföljning mars 2008.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ekonomiska utfall per mars månad 2008 uppgår till -8,6 Mkr. Det
negativa resultatet avser följande:
Avvikelse mot den nu liggande internbudgeten
Periodiserade värdet av ej verkställd anslagsreducering

-6,8 Mkr
-1,8 Mkr

Föregående års resultat för motsvarande period uppgick till +0,3 Mkr.
Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska
utveckling t o m mars månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om förväntad
utveckling för återstående månader samt, där direkt kunskap om framtiden saknas,
erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. Det prognostiserade
resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som sådant till grund för den
fortsatta aktiva verksamhetsstyrning inom förvaltningens olika chefsnivåer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för mars 2008.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

23 april 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare
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Dnr 2008.063.163

§ 52
Pandemiplan.
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Hotet om en världsomspännande influensaepidemi, en pandemi, har lyfts fram av
både internationella organisationer och nationella myndigheter de senaste åren. En
pandemi innebär stora påfrestningar på alla samhällssektorer och utgör inte bara
ett problem för sjukvården.
Kommunledningsförvaltningen arbetade under hösten 2007 tillsammans med
representanter från övriga förvaltningar fram ett förslag till Karlskrona kommuns
beredskapsplan för pandemisk influensa, vilken antogs av kommunstyrelsen den 8
januari 2008.
Äldrenämnden fick i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för hantering av pandemi
senast den 31 maj 2008.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att anta Beredskapsplan för pandemisk influensa.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

23 april 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr

§ 53
Var på fråga angående avskrivning av kundfordringar 2007.
Veste Brynestam (c) vill ha en redovisning vad avser avskrivningar av
kundfordringar för 2007.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom redovisar ärendet.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret informerar att en kontakt är
tagen med kronofogdemyndigheten för att se om något kan göras för att driva in
uppkomna skulder.
Redovisning kommer att ske till äldrenämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

13

23 april 2008

§ 54
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2008.
Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2008-04-09.
Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2.
Ordförandens skrivelse 2008-03-13 med dnr 2008.057.108.
Skrivelse 2008-03-17 ang Eget val i hemtjänsten, dnr 2008.078.730.
Remiss. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om gränsdragning mellan
hälso- och sjukvård och egenvård samt förslag om upphävande av
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:9 S) Personlig assistans och
sjukvårdandsuppgifter.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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23 april 2008

§ 55
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 24 Kommunala val.
§ 28 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007.
§ 29 Investering i nytt insatsregistreringssystem inom äldreomsorgen.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens arbetsutskott 2008-03-27.
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2008-01-21och 208-02-18.
___________________
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23 april 2008

§ 56
Frågor/Information
Inga frågor ställdes.
___________________
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23 april 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

17

Dnr 2008.115.029

§ 57
Information om lagt varsel.
Susanne Nordin, personalchef informerar i ärendet.
Lagt varsel är riktat till korttidsboendet Glimten till den 5 maj klockan 12.00.
Sjuksköterskor som tjänstgör vid Glimten kommer att tas ut i strejk. Allt arbete är
i blockad.
Förvaltningen arbetar med en handlingsplan för att kunna hantera effekterna av en
eventuell strejk.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

23 april 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

18

Dnr 2008.115.029

§ 58
Förslag till åtgärder pga varslade konfliktåtgärder
Ordföranden anmäler jäv och lämnar lokalen.
Karlskrona kommun har mottagit varsel om strejk som också innefattar ett varsel
där allt strejkbelagt arbete förklaras i blockad. Varslet träder i kraft den 5 maj
2008 klockan 12.00. Varslet omfattar korttidsboendet Glimten med 24
vårdplatser.
Förvaltningens handläggare har upprättat en riskanalys utifrån de lagda varslet
och drar slutsatsen att i den händelse att stridsåtgärder träder i kraft på Glimten
kan vårdtagarens medicinska behov inte kan säkerställas där. Denna bedömning
leder till att brukarna på Glimten förflyttas till annan plats. I första hand genom att
de som har beviljats bistånd i särskilt boende erbjuds detta. På grund av
tidsperspektivet kommer erbjudande om tillfällig korttidsplats i annat boende att
lämnas.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att uppdra åt nämndens 1:e och 2:e vice ordföranden att fatta erforderliga beslut
för att säkerställa fortsatt trygg och säker vård med anledning av lagda
strejkvarsel.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

21 maj 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 21 maj 2008

§ 59

Information SNAC. (Swedish National Study Ageing and Care).

§ 60

Förberedande arbete inom hemtjänstorganisationen med anledning av Eget val i
hemtjänsten.

§ 61

Yrkesväxlingsprogram.

§ 62

Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten.

§ 63

Beviljade ansökningar till särskilt boende april 2008.

§ 64

Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut SoL, 4 kap
1 § per den 31/3 2008.

§ 65

Redovisning av anhörigstöd 2005-2007. Utgår.

§ 66

Delårsbokslut och budgetuppföljning per 30/4 2008.

§ 67

Förslag till etablering av särskilt boende Vedebylund 1:1. (F d Vedebylunds
handelsträdgård)

§ 68

Redovisning av 2007 års donationsfonder.

§ 69

Remiss. Inrättande av Serviceförvaltning.

§ 70

Remiss. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och
sjukvård och egenvård samt förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd
(SOSFS 1996:9 S) Personlig assistans och sjukvårdandsuppgifter.

§ 71

Förslag till yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port.

§ 72

Delegeringsbeslut.

§ 73

MEDDELANDEN.

§ 74

Frågor/Information.

___________________

1

21 maj 2008

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 21 maj 2008, kl 14.00 – 16.40

Beslutande

ordförande
1:e vice ordf
ledamöter

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Ann-Marie Branje (m)
Bengt Lindström (m)
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Erik Gisslén (m) tjg
Eva-Lotta Altvall (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Alf Öien (s)
Angela Sandström (s)
Kerstin Johansson (s) tjg kl 14.00 - 16.30
Christer Göstasson (s) tjg kl 16.00 – 16.40
Anita Löfström (s) tjg kl 16.30 – 16.40
Camilla Persson (v) kl 14.00 - 16.00
Nils Johansson (sd)
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Barbro Tingsfors-Månsson (m)
Kenneth Matsson (fp)
Christer Göstasson (s) kl 14.00 – 16.00
Anita Löfström (s) kl 14.00 – 16.30
Alf Stålborg (sd)
förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson kl 14.00 – 15.45
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
distriktschef Ann-Helen Erwing
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
personalchef Susanne Nordin kl 14.30-16.40
professor Ingalill Rahm Hallberg, SNAC kl 14.00-14.55
doktor Johan Berglund, SNAC kl 14.00-14.55
ekonom B Nilsson, kommunledningsförv kl 14.55-15.05
Marie-Louise Bescher
Eva-Lotta Altvall

2

21 maj 2008

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Eva-Lotta Altvall

Paragraf: 59 - 74

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 maj 2008,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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21 maj 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr

§ 59
Information SNAC. (Swedish National Study Ageing and Care).
Doktor Johan Berglund inleder. Professor Ingalill Rahm Hallberg, SNAC gör en
föredragning om forskningen kring de äldres vård med utgångspunkt i SNACstudien.
Äldreförvaltningen kommer att ta upp frågan om en eventuell medverkan i
SNAC:s vårdsystemdel i arbetsutskottet.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

4

21 maj 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

5

Dnr 2007.076.730

§ 60
Förberedande arbete inom hemtjänstorganisationen med anledning av
Eget val i hemtjänsten.
Ann-Helen Erwing, distriktschef avger en lägesrapport.
•
•
•
•
•
•
•

Vilka som ingår i arbetsgruppen
Inventerat frågor och behov i hemtjänstgrupperna
Information från andra kommuner
Sammanställt en projektplan
Utvecklings- och uppföljningsdag med områdescheferna i hemtjänsten har
ägt rum
SWOT-analys ska göras (Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot )
Handlingsplan ska vara klar till den 31 oktober 2008

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

21 maj 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

6

Dnr 2008.136.026

§ 61
Yrkesväxlingsprogram
Susanne Nordin, personalchef föredrar ärendet.
Förvaltningschefen för äldreförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens
presidie och efter fullgjorda rehabiliterings- och omplaceringsutredningar
verkställt fyra uppsägningar. Uppsägningarna har föregåtts av överläggningar med
facklig organisation. Uppsägningarna har verkställts enligt lag och avtal och
individuella handlingsplaner har upprättats med innehåll som är utöver det som
kan krävas av en arbetsgivare. Uppsägning och handlingsplan har godkänts av de
fyra anställda.
Äldreförvaltningen föreslår nu äldrenämnden ett åtagande som inte krävs i
lagstiftningen men som anses gagna en nödvändig yrkesväxling för de berörda
personerna. De insatser som föreslås kan inte erbjudas genom äldreförvaltningens
försorg. Syftet är att skapa förutsättningar för en yrkesväxling på övrig
arbetsmarknad alternativt ge förutsättningarna för att vara personligt rustad i det
fortsatta arbetssökandet efter uppsägningstiden.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att uppdra åt äldreförvaltningen att genomföra insatser för yrkesväxling för
uppsagd personal enligt äldreförvaltningens förslag,
att kostnaderna belastar budget för omplacering och rehabilitering, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en utvärdering av metoden.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

21 maj 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.076.730

§ 62
Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten.
Eva Herbertson, utvecklingschef avger en lägesrapport.
•
•
•
•
•

Anbudsutvärdering pågår
Leverantörer har träffats
Facklig organisation informeras vecka 22
Tilldelningsbeslut planeras till vecka 23-24
Planeras att teckna avtal i juni 2008

Informationen tas till dagens protokoll.
_________________
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21 maj 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.226.739

§ 63
Antal gynnande beslut till särskilt boende april 2008.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende april redovisas. Antalet gynnande ej
verkställda beslut är totalt i april 45 personer och 4 är sökande från annan
kommun. De som väntat mer än 3 månader är 4 personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i april 22 kvinnor och 23 män.
Avslag för april är en (1).
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

8

21 maj 2008

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredarna

9

Dnr 2007.282.704

§ 64
Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut
SoL, 4 kap 1 § per den 31/3 2008.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Enligt socialtjänstlagen 16 kap, § 6 f-h skall nämnden en gång i kvartalet
rapportera gynnande men ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §
till kommunfullmäktige.
Rapport har upprättats till kommunfullmäktige angående ej verkställda beslut.
Inom äldrenämndens ansvarsområde finns per 2008-03-31 2 (två) gynnande beslut
som ej är verkställda inom tre månader.
Inom äldrenämndens ansvarsområde per 2008-03-31 inga beslut där
verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader därefter.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att till kommunfullmäktige överlämna rapport per 2008-03-31 över gynnande ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

21 maj 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.062.776

§ 65
Redovisning av anhörigstödet 2005 - 2007.
Utgår
_________________
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21 maj 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

11

Dnr 2007.483.042

§ 66
Delårsbokslut och budgetuppföljning per 30/4 2008.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens utfall per april månad 2008 uppgår till -6,5 Mkr. Föregående års
resultat för motsvarande period uppgick till -2,6 Mkr.
Det negativa resultatet avser följande:
•
•

Avvikelse mot den ny liggande internbudgeten
-4,2 Mkr
Periodiserade värdet av ej verkställd anslagsreducering -2,3 Mkr

Prognos för helår 2008 -8,9 Mkr, varav 7,1 Mkr avser begärd ramökning och
1,8 Mkr verksamhetens nettokostnad i förhållande till utlagd budget.
Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska
utveckling t o m april månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om förväntad
utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om framtiden saknas,
erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. Det prognostiserade
resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som sådant till grund för det
fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom förvaltningens olika chefsnivåer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning för april 2008.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

21 maj 2008

Diariet
Tekniska förvaltningen
Ledningsgruppen
Utredare

12

Dnr 2008.110.736

§ 67
Förslag till etablering av särskilt boende Vedebylund 1:1
(f d Vedebylunds handelsträdgård).
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
I enlighet med äldrenämndens beslut 25 april 2007 har förvaltningen påbörjat
planeringen för ett nytt särskilt boende inom Vedebylund 1:1(f d Vedebylunds
handelsträdgård).
Arbetet har varit inriktat på att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
ta fram en skiss för en bedömning av hur ett äldreboende skall kunna rymmas
inom området.
Det nya boendet inom Vedebylund 1:1 planeras att innehålla 40 lägenheter.
Äldreförvaltningens bedömning är att både ordinärt boende och särskilt boende
sker parallellt så planering för angöring och utomhusmiljö blir en helhet inom
området och färdigställs samtidigt.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att äldreförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta planeringen för etablering av ett
särskilt boende inom Vedebylund 1:1,
att hemställa om att tekniska förvaltningen medverkar i det fortsatta arbetet, samt
att i samband med förslag till budget 2009-2011 återkomma till äldrenämnden
med underlag för fortsatt planering.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

21 maj 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

13

Dnr 2002.0229.046

§ 68
Redovisning av 2007 års donationsfonder.
Ekonom Bengt Nilsson, kommunledningsförvaltningen föredrar ärendet.
Äldrenämnden har tre fonder vars årsredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen.

för

Karl Gustafssons fond, Elineberg
Fondens ändamål skall vara att främja vård av behövande ålderstigna på Elineberg
genom att på olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att
dem anordna underhållning, extra kalas o s v.
Under året har 4 574 kronor utdelats.
Leopold Rubens sjukvårdsfond
Fondens avkastning skall användas för inköp av medicin och för annan hjälp åt
mindre bemedlade sjuka personer, som är mantalsskrivna i Augerums och
Flymens församlingar.
Under året har 50 000 kronor utdelats.

anordna

May Carlssons minnesfond
Fondens ändamål skall vara att främja vården av behövande ålderstigna som bor
på någon av de kommunala äldreboenden på Trossö i Karlskrona, genom att på
olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att för dem
underhållning, kalas o s v.
Under året har 28 348 kronor utdelats.
Revisionsgranskning är utförd av auktoriserade revisorer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättade årsredovisningar för 2007.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

21 maj 2008

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.118.001

§ 69
Remiss. Inrättande av serviceförvaltning.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
Äldrenämnden har erhållit utredning om inrättande av en serviceförvaltning på
remiss.
I utredningen föreslås att en serviceförvaltning inrättas under kommunstyrelsen
innehållande:
•
•
•
•
•
•

Nuvarande avdelning för konsult och service
En gemensam kostenhet
Gemensam hantering av transporter
Tryckeri och posthantering
Den löne- och ekonomihantering som idag görs på förvaltningen
Administration och arbetsledning för föreslagna verksamheter

Kommunstyrelsen beslutade 2008-04-08 att remittera förslaget på remiss till
samtliga nämnder med svar senast 31 maj 2008.
Äldreförvaltningen är berörd i flera av de föreslagna verksamheterna och ställer
sig i grunden positiv till förslaget om inrättande av en serviceförvaltning utifrån
de kriterier som används i utredningsarbetet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att lämna äldreförvaltningens svar på remiss avseende förslag till verksamheter
som skall ingå i en serviceförvaltning
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

Diariet

Dnr 2008.113.704
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21 maj 2008

15

Socialstyrelsen
Ledningsgruppen
Utredare

§ 70
Remiss. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om gränsdragning mellan
hälso- och sjukvård och egenvård samt förslag om upphävande av
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:9 S) Personlig assistans och
sjukvårdandsuppgifter.
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har från Socialstyrelsen erhållit Förslag till föreskrifter och
allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård på
remiss.
Av lämnade synpunkter framkommer att äldreförvaltningen ställer sig positiv till
utredningens förslag om föreskrifter i gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård
och egenvård.
Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat remissvar till Socialstyrelsen.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

21 maj 2008

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunala pensionärsrådet
Ledningsgruppen
Utredare
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Dnr 2005.0103.214

§ 71
Förslag till yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port.
Magnus Gruvberger, utredningssekreterare föredrar ärendet.
Planområdet utgörs av det gamla kasernområdet ”BK-staben” i sydvästra delen av
Vämö. Målet anges vara att Blå Port omvandlas till en ny variationsrik och
spännande stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter.
Äldrenämnden har tidigare lämnat yttrande över planförslaget i programskedet
(2005-04-27, § 29) samt vid samrådet (2007-08-29, § 88)
De synpunkter äldrenämnden framförde i programsamrådet samt i samrådet vad
avser tillgängligheten kvarstår.
I planhandlingarna skrivs att området lämpligast försörjs med kollektivtrafik via
Sunnavägen. I genomförandeplanen skrivs att exploatören svarar för att gångbron
över järnvägen justeras/byggs om, så att den ansluter på ett bra sätt till gång- och
cykelvägen.
Äldreförvaltningens uppfattning är att denna lösning kräver att gångbron över bl a
järnvägen utformas så att även personer med rörelsehinder kan nyttja den för att
nå kollektivtrafik. Ansvaret för detta bör tydliggöras. I det fall inte gångbron kan
nyttjas är avståndet till kollektivtrafik minst 500 m med nivåskillnad. Området
saknar direkt närhet till bl a kommersiell service varför tillgänglighet till
kollektivtrafik är av vikt.
I gestaltningsprogrammet som ingår i planhandlingarna tas områdets
tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade upp under egen rubrik. Däri
konstateras de betydande nivåskillnaderna till området samt ”vikten av att gator,
vägar, passager m m bör med hänsyn till tillgängligheten utformas med god
orienterbarhet och framkomlighet för funktionshindrade”.
(forts)

21 maj 2008
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Dnr 2005.0103.214

§ 71 (forts)
Förslag till yttrande över detaljplan 4 m fl, Campus Blå Port.
Äldreförvaltningen anser att det är av stor vikt att denna ”rekommendation” även
gäller för anslutningar till och från planområdet och då t ex kollektivtrafiken.
Efter möte med kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2008-05-08 föreslås en
komplettering till yttrandet som lyder
”Planområdet skall nybebyggas med upp till 200 lägenheter. Det innebär en
beaktansvärd del av del idag handikapptillgängliga lägenhetsstocken. Det är helt
nödvändigt att området får en fullt handikappanpassad (rullstolar, rollatorer), i
nära förbindelse med kollektivtrafiken. Sunnavägen är inte tillgänglig annat än via
gångbro och trappor. Det är svårt att se annan realistisk lösning än att en busslinje
förläggs till Ekorrvägen med hållplats i höjd med gångbron”.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port, i
enlighet med avgivna synpunkter, samt
att yttrandet kompletteras med kommunala pensionärsrådets tillägg.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

21 maj 2008
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§ 72
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret april 2008.
Protokoll äldrenämndens arbetsutskott 2008-05-07.
Makulering av faktura. (Rättshjälpsmyndigheten).
Beslut om fördelning av rättshjälpskostnader.
Skrivelse från länsstyrelsen 2008-04-10. Tillsyn av särskilt boende för personer
med demenssjukdom.
f) Yttrande över detaljplan för del av Rödeby 3:1 m fl (Bubbetorp).
g) Samtal om den goda demensvården.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

21 maj 2008
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§ 73
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 47 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
april 2008.
§ 52 Svar på motion ang terapihundar inom äldreomsorgen.
Kommunstyrelsen
§ 52 Utredning om inrättande av serviceförvaltning.
§ 54 IT-vision, aktivitetsplan e-tjänster.
Röda Korset
Helårsrapport 2007. Besöksverksamheten i Karlskrona.
Arbetsmiljöverket
Informationsmöte i samverkan kring ”Vård och omsorg i ordinärt boende”.
Länsstyrelsen i Blekinge län
Inbjudan att ansöka om bidrag för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och
vårdar äldre personer, personer med funktionsnedsättning och långvarigt sjuka
personer.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens protokoll 2008-04-10.
Minnesanteckningar från KPR:AU 2008-04-10.
Äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2008-03-17.
___________________

21 maj 2008
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§ 74
Frågor/Information
Informationsmöte på Länsstyrelsen
Informationsmöte äger rum på Länsstyrelsen den 28 maj 2008 kring temat ”Vård
och omsorg i ordinärt boende”.
Deltagare:
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Alf Öien (s)
SKL-rapport
Rapporten kommer att distribueras till äldrenämnden.
___________________

25 juni 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 juni 2008

§ 75

Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten.

§ 76

Sammanställning över inskickade patienter till Blekingesjukhuset år 2007.

§ 77

Redovisning av GBS-mätning våren 2008.

§ 78

Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen.

§ 79

Rapport. Återinläggning av vårdtagare från Glimten och Rosengården till
Blekingesjukhuset.

§ 80

Remiss. Vårdval i Sverige.

§ 81

Beviljade ansökningar till särskilt boende maj 2008.

§ 82

Budgetuppföljning per 31/5 2008.

§ 83

Framtidsprogrammet.

§ 84

Verksamhetsmål.

§ 85

Genomgång av budgetförutsättningar och Plan 2009-2011.

§ 86

Delegeringsbeslut.

§ 87

MEDDELANDEN.

§ 88

Frågor/Information.

§ 89

Sommarhälsning.

___________________

1

25 juni 2008

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 25 juni 2008, kl 14.00 – 16.15

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Peter Johansson (s)
Ann-Marie Branje (m)
Bengt Lindström (m)
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Elin Håkansson (kd)
Eva-Lotta Altvall (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s), kl 14.00-16.00
Alf Öien (s), kl 14.00-16.00
Angela Sandström (s)
Hampus Enqvist (s), tjg kl 15.50-16.15
Kerstin Johansson (s), tjg kl 16.00-16.15
Christer Göstasson (s),tjg kl 16.00-16.15
Camilla Persson (v), kl 14.00-15.50
Nils Johansson (sd)
Erik Gisslén (m)
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Kenneth Matsson (fp)
Hampus Enqvist (s), kl 14.00-15.50
Kerstin Johansson (s), kl 14.00-16.00
Christer Göstasson (s), kl 14.00-16.00
Anita Löfström (s)
Lena Tvede-Jensen (s)
Alf Stålborg (sd)
förvaltningschef Per Jonsson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
verksamhetschef Carina Thörnqvist
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
planeringssekreterare Magnus Gruvberger, kl 14.00-14.20
Marie-Louise Bescher
Karl-Erik Olsson
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25 juni 2008

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Karl-Erik Olsson

Paragraf: 75 - 89

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 27 juni 2008,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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25 juni 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.076.730

§ 75
Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten.
Magnus Gruvberger, planeringssekreterare avger en lägesrapport.
•
•
•
•
•
•
•
•

Upphandlingsprocessen klar
Fyra anbud är godkända. Företagen som är klara är Assistansteamet i
Blekinge AB, Attendo Care AB, CooPartner i Karlskrona ek.förening och
HS Städservice AB.
Vecka 27 tecknas avtal.
Folder till brukarna har gått ut.
Vecka 33 går myndighetskontoret ut med all information till brukarna.
2008-08-19 anordnas en halv informationsdag och klartecken ges till
aktuella företag att marknadsföra sig.
2008-09-07 sista dag för brukarna att välja
2008-09-30 sista dag för ansökan om stimulansbidrag.

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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25 juni 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

5

Dnr 2008.138.771

§ 76
Sammanställning över inskickade patienter till Blekingesjukhuset år 2007.
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
År 2007 var det år det varit flest antal rapporterade inskickade patienter.
En jämförelse mellan år 2006 och 2007 visar att år 2006 var det två boenden som
inte inrapporterade en enda inskickad vårdtagare till Blekingesjukhuset (BLS).
Motsvarande år 2007 var det fem boenden.
En jämförelse april-oktober år 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 och 2007 visar för år
2007 en ökning av antalet vårdtagare jämfört med de tre föregående åren. Andelen
läkarkontakter före att patienterna skickats till BLS år 2007 har minskat och
motsvarar år 2004 resultat. Medan andelen sjuksköterskekontakter ökat något mot
år 2006. Det var en svag ökning av andelen personer som blivit inskickade dagtid
mot år 2006. År 2007 har i likhet med de tre senaste åren cirka tre fjärdedelar av
de inskickade patienterna också blivit inlagda på sjukhuset.
En jämförelse april-december år 2003, 2004, 2005, 2006 och 2007 visar även här
en ökning jämfört med tidigare år. Andelen fall där det varit läkarkontakter före
det vårdtagarna skickats in till BLS har minskat under år 2007.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

25 juni 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.139.776

§ 77
Redovisning av GBS-mätning våren 2008.
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Redovisningen av GBS-mätningen på gruppboenden med aktivitetsinriktning är
gjord veckorna 6-8 år 2008.
I gruppboende med aktivitetsinriktning bodde 46 vårdtagare vid mätningen.
Målgruppen för denna typ av boende är personer med lindrig till medelsvår
demens.
I årets mätning blev 17 personer (37 %) bedömda med att ha en svår demens, 21
personer (46 %) med lindrig demens och 8 personer (17 %) med medelsvår
demens.
År 2007 var bedömningen 35 % svår demens, 40 % lindrig och 24 % medelsvår
demens.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________
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25 juni 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.137.730

§ 78
Rapport kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen.
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, föredrar ärendet om
kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen januari – december 2007.
Ett dokument har upprättats om pågående kvalitetsarbete beträffande:
•
•
•
•
•

Lex Sarah anmälan 2007-01-01—12-31
Lex Maria anmälan 2007-01-01—12-31
Klagomål och Synpunkter 2007-01-01—12-31
Avvikelserapportering år 2007
Redovisning av avgiftshanteringens kvalitetskontroll år 2007.

Diagram med jämförelsetal kvartal 1 - 4 år 2002 – 2007 avseende
läkemedelshantering, omvårdnad/incidenter och fall har översänts till
äldrenämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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25 juni 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2007.284.736

§ 79
Rapport. Återinläggning av vårdtagare från Glimten och Rosengården till
Blekingesjukhuset.
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
En kartläggning av återinlagda vårdtagare från Glimten och Rosengården har
genomförts månad för månad år 2007.
Av redovisningen framgår att mellan 1-7 vårdtagare återinlagts per månad från
Glimten och 2-7 från Rosengården under år 2007. Tiden vårdtagarna vistades på
Glimten innan återinläggning varierar från en dag till drygt två månader
motsvarande på Rosengården är en dag till ca två månader. I årets rapport finns
antalet vårdtagare som är remitterade av primärvården redovisade.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

8

25 juni 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

9

Dnr 2008. 164.700

§ 80
Remiss. ”Delbetänkande av utredningen Patientens rätt, Vårdval i Sverige
(SoU 2008:37”.
Karlskrona kommun har inbjudits att yttra sig över rubricerade delbetänkande.
Förslag till yttrande ska beredas inom äldreförvaltningen, varvid även samråd ska
ske med handikappförvaltningen. Förvaltningen kommer inte kunna bereda
ärendet för beslut av äldrenämnden i juni, samtidigt som tidplanen för yttrandet
inte för det möjligt att behandla yttrandet vid äldrenämndens sammanträde i
augusti.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att uppdra till arbetsutskottet att avge remissyttrande på ”Delbetänkande av
utredningen Patientens rätt, Vårdval i Sverige (SoU 2008:37”.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

25 juni 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.226.739

§ 81
Antal gynnande beslut till särskilt boende maj 2008.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende maj redovisas. Antalet gynnande ej
verkställda beslut är totalt i maj 46 personer och 4 är sökande från annan
kommun. De som väntat mer än 3 månader är 8 personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i maj 25 kvinnor och 21 män.
Avslag för maj är en (1).
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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25 juni 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

11

Dnr 2007.483.042

§ 82
Budgetuppföljning per 31/5 2008.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet
Äldrenämndens utfall per maj månad 2008 uppgår till -8,3 Mkr. Föregående års
resultat för motsvarande period uppgick till -4,4 Mkr.
Det negativa resultatet avser följande:
•
•

Avvikelse mot den ny liggande internbudgeten
-5,3 Mkr
Periodiserade värdet av ej verkställd anslagsreducering -3,0 Mkr

Det prognostiserade resultatet baseras på kunskap om verksamhetens faktiska
utveckling t o m maj månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om förväntad
utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om framtiden saknas,
erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling. Det prognostiserade
resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som sådant till grund för det
fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom förvaltningens olika chefsnivåer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för maj 2008.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
_________________

25 juni 2008

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredare
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Dnr 2006.311.739

§ 83
Framtidsprogrammet.
Framtidsprogrammet redovisar äldrenämndens bedömning över hur den framtida
äldreomsorgen i Karlskrona kommun kan komma att se ut, och vilka krav som
framtidens äldre kan komma att rikta mot verksamheten.
Framtidsprogrammet ska vara vägledande för de lösningar som med tiden behöver
arbetas fram, lösningar som tar sin utgångspunkt i definierade behov och en
önskad inriktning och i vissa avseenden i en något visionär bild av äldreomsorgen.
Framtidsprogrammet kommer att vara vägledande för nämndens strategiska
inriktning och förvaltningens operativa arbete för en lång tid framåt.
Kent Lewén (fp) och Peter Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att anta Framtidsprogrammet för äldreomsorgen i Karlskrona kommun, samt
att överlämna Framtidsprogrammet till kommunfullmäktige för slutligt
fastställande.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 juni 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

13

Dnr 2006.429.730

§ 84
Inriktningsmål för äldrenämndens verksamheter.
Carina Thörnqvist, verksamhetschef föredrar ärendet.
Äldreförvaltningen har haft i uppdrag att revidera äldrenämndens måldokument.
En mindre arbetsgrupp har tagit fram förslag till revidering och förändring till
tidigare beslutat måldokument.
Uppdraget har varit att arbeta fram övergripande inriktningsmål för äldrenämnden
utifrån ett brukarperspektiv.
Äldreförvaltningen får efter beslutade inriktningsmål i uppdrag att arbeta fram
effektmål i samband med verksamhet- och budgetplan.
Varje verksamhet arbetar fram handlingsplaner för att uppnå beslutade effektmål.
Uppföljningen av målen planeras att ske i samband med äldrenämndens
verksamhetsberättelse.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till inriktningsmål för äldrenämnden.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

25 juni 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2007.483.042

§ 85
Genomgång av budgetförutsättningar och Plan 2009-2011.
Per Jonsson, förvaltningschef överlämnar material till äldrenämnden inför
budgetarbetet till hösten.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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25 juni 2008

§ 86
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret maj 2008.
Protokoll äldrenämndens arbetsutskott 2008-06-11.
Skrivelse ang Glimten. Dnr 2008.206.736
Skrivelse från konsultteamet ang planering av korttidsplatser.
Dom från Länsrätten i Blekinge län. Mål nr 471.08.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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25 juni 2008
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§ 87
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 42 Årsredovisning för år 2007 Karlskrona kommun.
§ 43 Revisionsberättelse år 2007 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
§ 45 Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona kommun.
§ 66 Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.
§ 67 Svar på motion om äldregruppers behov.
§ 69 Svar på medborgarförslag om äldres problem med inköp av dagliga varor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 35 Budgetuppföljning per den 31 mars 2008.
Kommunstyrelsen
§ 78 Förslag till nya rutiner för flaggning i Karlskrona kommun.
§ 80 Samverkansavtal med Landstinget Blekinge.
Institutet för utveckling av metoder i socials arbete
ims-nytt nr 1-2 2008.
Olofströms kommun
Protokoll från kommunstyrelsen ang förslag till samverkansavtal mellan
Landstinget Blekinge och Blekingekommunerna.
Träffpunkt Strandgården
Protokoll från årsmöte den 31 mars 2008.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens protokoll 2008-05-26
Minnesanteckningar från KPR:AU 2008-05-08
Protokoll från KPR 2008-03-25.
Protokoll från KPR 2008-04-21.
Protokoll från KPR 2008-05-13.

___________________

25 juni 2008
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§ 88
Frågor/Information
Inget extra möte i juli månad
Ordföranden meddelar att reservdagar för arbetsutskottet 9 juli och äldrenämnden
den 23 juli inte kommer att användas.
___________________

25 juni 2008

§ 89
Sommarhälsning
Ordföranden önskar äldrenämnden och all personal en skön sommar.
1:e vice ordföranden Kent Lewén önskar ordföranden, äldrenämnden och all
personal en skön sommar.
___________________
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27 augusti 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 augusti 2008

§ 90

Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten.

§ 91

Avtal avseende läkarmedverkan i särskilda boenden.

§ 92

Antal gynnande beslut till särskilt boende juni/juli 2008.

§ 93

Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut SoL, 4 kap
1 § per den 30/6 2008.

§ 94

Budgetuppföljning per juli 2008.

§ 95

Yttrande över ändring av detaljplan Hemmet 23 m fl, Pantarholmen.

§ 96

Yttrande över fördjupning av översiktsplan för Nordvästra stadsbygden – Rosenholm
med omgivningar.

§ 97

Sammanträdesplan för äldrenämnden 2009.

§ 98

Delegeringsbeslut.

§ 99

MEDDELANDEN.

§ 100 Frågor/Information.
___________________

1

27 augusti 2008

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 27 augusti 2008, kl 14.00 – 14.45

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Peter Johansson (s)
Ann-Marie Branje (m)
Bengt Lindström (m)
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Erik Gisslén (m) tjg
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Alf Öien (s)
Angela Sandström (s)
Hampus Enqvist (s) tjg
Kerstin Johansson (s) tjg
Nils Johansson (sd)
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Kenneth Matsson (fp)
Christer Göstasson (s)
Lena Tvede-Jensen (s)
Alf Stålborg (sd)
förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint, kl 14.20-14.45
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
Marie-Louise Bescher
Siv Brorsson

2

27 augusti 2008

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Siv Brorsson

Paragraf: 90 - 100

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 september 2008,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

Diariet

Dnr 2007.076.730

3

27 augusti 2008

Ledningsgruppen
Utredare

§ 90
Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten.
Eva Herbertson, utvecklingschef avger en lägesrapport.
•
•
•
•

19/8 Minimässa på Militärhemmet tillsammans med externa leverantörer.
26/8 Information till Gode Män.
Ansökan om stimulandsbidrag pågår.
Översyn av informationsmaterial pågår.

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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27 augusti 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr 2008.207.770

§ 91
Avtal avseende läkarmedverkan i särskilda boenden.
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Omsorgen och vården om äldre- och funktionshindrade blir allt mer medicinskt
och omvårdnadsmässigt krävande och behoven av ökad tillgänglighet till och
medverkan av läkare inom kommunens vård och omsorg allt tydligare.
Om vård och omsorg skall kunna erbjudas ur ett helhetsperspektiv krävs en
fungerande vårdkedja. För att vårdkedjan skall kunna fungera bra fordras en god
samverkan mellan kommunen, primärvården och sjukhusets personal inklusive
läkare.
Avtal gäller fr o m 2007-12-01 t o m 2008-12-01.
Ett tilläggsavtal kommer att skrivas med anledning av primärvårdens avtal med
privat vårdgivare.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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27 augusti 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.226.739

§ 92
Antal gynnande beslut till särskilt boende juni/juli 2008.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende juni och juli redovisas.
Juni
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juni 45 personer och tre är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är tre personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juni 30 kvinnor och 15 män.
Avslag för juni är noll (0).
Juli
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juli 47 personer och tre är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är noll (0)
personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juli 33 kvinnor och 14 män.
Avslag för juli är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

Diariet

Dnr 2007.282.704
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27 augusti 2008

Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredare

§ 93
Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut
SoL, 4 kap 1 § per den 30/6 2008.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
Enligt socialtjänstlagen 16 kap, § 6 f-h skall nämnden en gång i kvartalet
rapportera gynnande men ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §
till kommunfullmäktige.
Rapport har upprättats till kommunfullmäktige angående ej verkställda beslut.
Inom äldrenämndens ansvarsområde finns per 2008-06-30 sex gynnande beslut
som ej är verkställda inom tre månader.
Inom äldrenämndens ansvarsområde per 2008-06-30 inga beslut där
verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader därefter.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att till kommunfullmäktige överlämna rapport per 2008-06-30 över gynnande ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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27 augusti 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

8

Dnr 2007.483.042

§ 94
Budgetuppföljning per juli 2008.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens utfall per juli månad 2008 uppgår till -1,6 Mkr.
Det negativa resultatet avser följande:
•
•

Avvikelse mot den ny liggande internbudgeten
-0,4 Mkr
Periodiserade värdet av ej verkställd anslagsreducering -1,2 Mkr

Det prognostiserade resultatet om -2,1 Mkr baseras på kunskap om verksamhetens
faktiska utveckling t o m juli månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om
förväntad utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling.
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som
sådant till grund för det fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom
förvaltningens olika chefsnivåer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för juli 2008.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

27 augusti 2008

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredare

9

Dnr 2007.125.214

§ 95
Yttrande över ändring av detaljplan Hemmet 23 m fl, Pantarholmen.
Planområdet är beläget på Pantarholmen och omfattar fastigheten Hemmet 23
(s k Jysk-tomten), del av Hemmet 25, där äldrenämnden har verksamheter på
särskilda boendet Pantern och korttidsvistelse Rosengården, samt del av
Tullparken.
Förslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse för boende med visst
vårdbehov samt kompletterande service inom fastigheten Hemmet 23.
Planförslaget medger byggrätt i tre till fem våningar för bostäder och
centrumändamål samt garage i källare/bottenvåning. Exploatering förutsätter även
fortsatt parkering i Tullparken på den yta som redan idag används utav besökare
och personal på Pantern. Enligt förslaget kommer hela Tullparken inklusive
parkeringsområdet att ses över i ett senare skede.
Äldrenämnden har tidigare lämnat yttrande vid samrådet, 2007-04-25, § 52.
Äldrenämnden har därefter beslutat att en etablering av särskilt boende på
fastigheten Hemmet 23 inte är aktuellt.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge yttrande över ändring av detaljplan för Hemmet 23 m fl i enlighet med
avgivna synpunkter.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

27 augusti 2008

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredare
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Dnr 2001.80.214

§ 96
Yttrande över fördjupning av översiktsplan för Nordvästra stadsbygden –
Rosenholm med omgivningar.
Förslag till fördjupning av översiktsplan för nordvästra stadsbygden – Rosenholm
med omgivningar är föremål för samråd.
Programsamråd genomfördes år 2003 varvid äldrenämndens AU lämnade
yttrande.
Äldreförvaltningen är i allt väsentligt positiv till förslaget till fördjupning av
översiktsplanen.
Äldreförvaltningen ser det som mycket viktigt att de bostäder som kommer att
produceras utformas så att de i största möjliga utsträckning blir tillgängliga för
alla personer, oavsett om funktionshinder som t ex nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga är en förutsättning. Inriktningen bör vara att ingen person ska
behöva flytta på grund av tillkommande funktionshinder eller ålder.
Äldreförvaltningen vill framhålla vikten av att tillgänglighetsaspekterna finns med
i samtliga steg i planeringen av området och dess utformning.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge yttrande på förslag till fördjupning av översiktsplan för nordvästra
stadsbygden – Rosenholm med omgivningar i enlighet med avgivna synpunkter.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.

överskådlig

Äldreförvaltningen har därefter i skrivelse 2008-08-19 lämnat förslag till följande
korrigering av yttrandet ”Vad avser särskilt boende för äldre ser inte
äldreförvaltningen att en etablering inom planområdet är aktuellt inom
planeringstid” – ersätts med ”Vad avser särskilt boende för äldre anser
äldreförvaltningen att det av den slutligt fastställda planen ska framgår att det
inom planområdet kan bli aktuellt med en framtida etablering av sådana bostäder.
I dagsläget upptar dock inte äldreförvaltningens planering någon sådan
etablering”.

Dnr 2001.80.214

27 augusti 2008

11

§ 96 (forts)
Yttrande över fördjupning av översiktsplan för Nordvästra stadsbygden –
Rosenholm med omgivningar.
Äldrenämnden beslutar
att med den förändring i yttrandet som äldreförvaltningen framtagit i övrigt avge
yttrande enligt sitt beslut.
__________________

Diariet

Dnr 2007.357.006

27 augusti 2008

12

Ledningsgruppen
Utredare

§ 97
Sammanträdesplan för äldrenämnden 2009.
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för äldrenämnden
2009.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden 2009
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

27 augusti 2008

§ 98
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret juni/juli 2008.
Protokoll äldrenämndens arbetsutskott 2008-08-13--14.
Yttrande över ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl, Trummenäs.
Yttrande över ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl, Trummenäs.
Yttrande över detaljplan för Stora Vörta 1:72 m fl, Nättraby.
Beslut i individärende från Länsstyrelsen i Blekinge län. Dnr 701-949-2008.
Beslut i individärende från Länsstyrelsen i Blekinge län. Dnr 701-947-2008.
Dom i mål nr 533-08 från Länsrätten i Blekinge län.
Dom i mål nr 548-08 från Länsrätten i Blekinge län.
Yttrande över detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs.
Yttrande över detaljplan för Västra Nättraby 6:17 m fl, Nättraby.
Yttrande över detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Nättraby.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 99
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 84 Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
§ 85 Delårsrapport per den 30 april 2008.
Kommunledningsförvaltningen
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2008-2017.
Folkmängd för Karlskrona kommun 2007-12-31.
Länsstyrelsen i Blekinge län
Rapport. Anmälningar av missförhållanden. Kartläggning 2007 i Blekinge län.
Jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens protokoll 2008-06-12.
Protokoll äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2008-03-17.
Protokoll äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2008-04-14.
Protokoll äldreförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2008-05-12.
Övrigt
Tack för uppvaktning vid 50-årsdag från Jan-Åke Nordin, ordförande
äldrenämnden.

___________________
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§ 100
Frågor/Information
Kostnader för införandet av Eget val i hemtjänsten
Alf Öien (s) undrar hur stora kostnaderna har varit och vad det kommer att kosta
fortsättningsvis för införandet av Eget val i hemtjänsten.
Ordföranden svarar att kostnaderna ska redovisas till nästa äldrenämnd.
Blekinge Läns Tidnings ledarsida 2008-08-27
Per Jonsson förvaltningschef, informerar om ledarsidan på Blekinge Läns Tidning
avseende Valfrihet bara delvis sant. Ledaren innehåller faktafel vad avser följden
av att person som tackar nej till erbjudande om bostad i särskilt boende.
Angela Sandström (s) påpekar att ett tillrättaläggande bör göras.
Lägesrapport kv Sillen, Saltö
Alf Stålborg (sd) undrar hur läget är för äldreboende på kv Sillen, Saltö.
Per Jonsson förvaltningschef, informerar om att ett möte ska äga rum med
Saltöhem i nästa vecka då flera frågetecken beräknas redas ut.
Äldrenämnden kommer att informeras därefter.
Äldrenämndens AU på Möre Hotell 13-14 augusti 2008
Alf Stålborg undrar varför arbetsutskottets möte bara varade i 1 ½-timme när
arbetsutskottet var borta i två dagar.
Kent Lewén informerade att mötet innehöll även föredragningar från
äldreförvaltningens ledningsgrupp inför arbetet med budgetarbetet.
Presentationerna kommer att skickas ut till äldrenämnden.
___________________

5 september 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 5 september 2008

§ 101 Fastställande av Förslag Budget 2009 samt plan 2010 – 2011.

___________________

1

5 september 2008

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
fredagen den 9 september 2008, kl 14.00 – 15.00

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Peter Johansson (s)
Ann-Marie Branje (m)
Erik Gisslén (m) tjg
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Elin Håkansson (kd)
Eva-Lotta Altvall (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Angela Sandström (s)
Christer Göstasson (s) tjg
Camilla Persson (v)
Nils Johansson (sd)
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Kenneth Matsson (fp)
Anita Löfström (s)
Lena Tvede-Jensen (s)
Alf Stålborg (sd)
förvaltningschef Per Jonsson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Angela Sandström

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Angela Sandström

Paragraf: 101

2

5 september 2008

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 10 september 2008,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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5 september 2008

Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredare

4

Dnr 2008.239.042

§ 101
Äldrenämndens förslag till budget 2009 samt plan 2010 – 2011.
Per Jonsson, förvaltningschef och Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar
ärendet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att med nuvarande budgetramar, vilka kommunfullmäktige antagit, fastställa
äldrenämndens förslag till kommunfullmäktige gällande budget för 2009, samt
plan 2010 och 2011
Äldrenämnden föreslås därutöver för egen del besluta
att korttidsvården i dess nuvarande form vid Glimten avvecklas från och med
2008-11-01,
att i kommunal regi från och med 2008-11-01, med 12 platser inrymda på
övervåningen vid Östergården, driva korttidsvård som understöd till den
rehabiliteringsinriktade verksamheten,
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda effekterna av att trygghetslarm ges
till alla som behöver larm, utan att biståndsprövning sker,
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i Framtidsprogrammets
visioner utreda vilka effekterna skulle bli om riktlinjer som generell företeelse
avskaffas, samt
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att påskynda utredningen om inköp av
dagligvaror.
Kent Lewén yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstår att medverka i beslutet i ärendet vad
gäller första att-satsen. Bilaga.
(forts)

5 september 2008

5

Dnr 2008.239.042

§ 101 (forts)
Äldrenämndens förslag till budget 2009 samt plan 2010 – 2011.
Nils Johansson (sd) avstår att medverka i beslutet i ärendet vad gäller första attsatsen.
Äldrenämnden har således beslutat
att med nuvarande budgetramar, vilka kommunfullmäktige antagit, fastställa
äldrenämndens förslag till kommunfullmäktige gällande budget för 2009, samt
plan 2010 och 2011
Äldrenämnden har därutöver för egen del beslutat
att korttidsvården i dess nuvarande form vid Glimten avvecklas från och med
2008-11-01,
att i kommunal regi från och med 2008-11-01, med 12 platser inrymda på
övervåningen vid Östergården, driva korttidsvård som understöd till den
rehabiliteringsinriktade verksamheten,
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda effekterna av att trygghetslarm ges
till alla som behöver larm, utan att biståndsprövning sker,
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i Framtidsprogrammets
visioner utreda vilka effekterna skulle bli om riktlinjer som generell företeelse
avskaffas, samt
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att påskynda utredningen om inköp av
dagligvaror.
Paragrafen anses omedelbart justerad.
__________________

24 september 2008

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 september 2008

§ 102

Utvärdering av Kompetensstegen.

§ 103

Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten.

§ 104

Beviljade ansökningar till särskilt boende augusti 2008.

§ 105

Delårsbokslut per augusti 2008.

§ 106

Reviderade riktlinjer och rutiner för handläggning av anmälningar enligt 14 kap 2 § Lex
Sarah i Socialtjänstlagen.

§ 107

Fastställande av avgift vid transport av avliden.

§ 108

Ansökan om bidrag till utveckling av anhörigstöd 2009.

§ 109

Kvalitetsdeklaration för äldrenämnden.

§ 110

Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

§ 111

Information om äldreboendet Pantern.

§ 112

Delegeringsbeslut.

§ 113

MEDDELANDEN.

§ 114

Frågor/Information.

___________________

24 september 2008

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 24 september 2008, kl 14.00 – 16.50

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Peter Johansson (s)
Ann-Marie Branje (m)
Bengt Lindström (m)
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Elin Håkansson (kd)
Eva-Lotta Altvall (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Alf Öien (s)
Angela Sandström (s)
Kerstin Johansson (s), tjg kl 16.10–16.50
Camilla Persson (v), kl 14.00–16.10
Nils Johansson (sd)
Erik Gisslén (m)
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Barbro Tingsfors-Månsson (m)
Kenneth Matsson (fp)
Hampus Engqvist (s), kl 14.00–16.10
Kerstin Johansson (s), kl 14.00–16.10
Christer Göstasson (s)
Anita Löfström (s))
Alf Stålborg (sd)
förvaltningschef Per Jonsson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
verksamhetschef Carina Thörnqvist
utvecklingschef Eva Herbertson, kl 15.30-16.50
områdeschef Carina Bengs, kl 15.30-16.50
personalsekreterare Anna Bergström, kl 15.30-16.50
Göran Holst, Landstinget Blekinge, kl 14.00-14.50
Hans Krona, Landstinget Blekinge, kl 14.00-14.50
Marie-Louise Bescher
Nils Johansson
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24 september 2008

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Nils Johansson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 102 - 114

september 2008,

3

24 september 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.435.027

§ 102
Utvärdering av Kompetensstegen.
Göran Holst och Hans Krona, Landstinget Blekinge informerar om utvärderingen
av Kompetensstegen.
Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas
långsiktiga kvalitets- och utvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre.
Det övergripande målet med Kompetensstegen i Karlskrona var att skapa en
modell för en kontinuerlig och långsiktig kompetensutveckling.
Utvärderingen föreslår insatser inom följande områden.
•
•
•
•
•

Fastslå pedagogiska modellen för framtida lärande.
Vidareutveckla nyckelfunktioner och deras roller.
Upprätta en plan för de kommande årens prioriterade områden för
kompetensutveckling.
Upprätta kompetensplaner för medarbetares utveckling och arbetsplatsens
utveckling.
Vidareutveckla stödjande strukturer i form av IT.

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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24 september 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.076.730

§ 103
Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten.
Eva Herbertson, utvecklingschef avger en lägesrapport.
•
•
•
•
•
•

Ca 630 brukare har gjort ett aktivt val
Vecka 40-41 utbildning till utförarna
Vecka 41 beställningarna till privata utförare klara
Ansökan om stimulandsbidrag skickad
Bokade kostnader för 2007, 387 tkr (projektledare)
Bokade kostnader 2008, 112 tkr (omkostnader)

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

5

24 september 2008

Diariet
Ledningsgrupp
Utredare

Dnr 2007.226.739

§ 104
Antal gynnande beslut till särskilt boende augusti 2008.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende augusti redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i augusti 44 personer och två är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är två personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i augusti 31 kvinnor och 13 män.
Avslag för augusti är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________
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24 september 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

7

Dnr 2007.483.042

§ 105
Delårsbokslut per augusti 2008.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens utfall per augusti månad 2008 uppgår till + 1,9 Mkr.
•
•
•

Avvikelse mot den ny liggande internbudgeten
- 1,0 Mkr
Periodiserade värdet av ej verkställd anslagsreducering - 1,4 Mkr
Periodisering kommunbidrag
+ 4,3 Mkr

Det prognostiserade resultatet om 0,0 Mkr baseras på kunskap om verksamhetens
faktiska utveckling t o m augusti månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om
förväntad utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling.
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som
sådant till grund för det fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom
förvaltningens olika chefsnivåer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad delårsbokslut per augusti 2008.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

24 september 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

8

Dnr

§ 106
Reviderade riktlinjer och rutiner för handläggning av anmälningar enligt 14
kap 2 §, Lex Sarah, i socialtjänstlagen.

Äldrenämnden beslutar
att återremittera ärendet.
_________________

24 september 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

9

Dnr 2008.187.055

§ 107
Fastställande av avgift vid transport av avliden.
Äldre- och handikappnämnden ansvarar för att ta hand om de personer som
avlider i kommunens särskilda boendeformer. I ansvaret ingår att säkerställa att
det finns transportörer som kan svara för transport från särskilt boende till bårhus.
Vid kommunfullmäktige 2005-03-03 § 9 beslutades att bemyndiga äldre- och
handikappförvaltningarna att utifrån självkostnadsprincipen bestämma storleken
på den avgift som ska faktureras dödsboet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa avgift för transport av avliden från särskilt boende till bårhus att
uppgå till 1 700 kronor att gälla fr o m 2008-11-01.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

24 september 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

10

Dnr 2008.121.776

§ 108
Ansökan om bidrag till utveckling av anhörigstödet 2009.
Carina Thörnqvist, verksamhetschef föredrar ärendet.
Äldreförvaltningen ansöker för 2009 medel för att kunna fortsätta det påbörjade
arbetet med att utveckla ett varaktigt stöd för anhöriga. Anhörigbryggan kommer
att vara navet i anhörigstödet tillsammans med frivilligorganisationer samt andra
viktiga samarbetspartners.
Kostnader för insatser i samverkan, 1 145 800 kronor för 2008. Kostnader för
kommunens egna insatser, 530 000 kronor. Kostnader för insatser i samverkan,
1 584 000 kronor för 2009. För år 2007 återstår 338.917 kronor.
En årlig rapportering kommer att ske till länsstyrelsen och äldrenämnden.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna ansökan om medel för utveckling av anhörigstödet med
1 584 000 kronor för 2009.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

24 september 2008

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredare

11

Dnr 2008.247.730

§ 109
Kvalitetsdeklaration för äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-05 som svar på en motion att samtliga
nämnder/förvaltningar ska ta fram medborgarkontrakt för olika ansvarsområden.
Syftet med detta är att tydliggöra vilka krav medborgarna kan ställa på den
kommunala servicen och få klarhet i vilka garantier kommunen lämnar om
kommunen inte uppfyller sina åtaganden. Alla som omfattas eller kan omfattas av
tjänsten ska kunna förstå vad kommunen å ena sidan utlovar och vad den å andra
sidan inte utlovar.
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har föreslagit att samtliga nämnder
använder ordet kvalitetsdeklaration i sina dokument.
Uppföljning av kvalitet och revidering av kvalitetsdeklarationen sker årligen i
samband med äldrenämndens budgetförslag.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på kvalitetsdeklaration för äldrenämnden.
Äldrenämnden beslutar
att till kommunfullmäktige anmäla den fastställda kvalitetsdeklarationen.
__________________

24 september 2008

Diariet
Revisionen
Ledningsgruppen
Utredare

12

Dnr 2008.172.007

§ 110
Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

med

Äldrenämnden har i själva sakfrågan inget att invända mot revisorernas
granskning och de slutsatser som granskningen utmynnar i. Revisorernas rapport
och analys kommer att utgöra ett värdefullt inlägg i nämndens fortsatta arbete
kompetensfrågor.
Äldrenämnden framhåller vikten av att betrakta kompetensfrågor i ett långt
perspektiv – möjligheten att i framtiden locka såväl unga som äldre att arbeta
inom äldreomsorgen. En viktig faktor i det är att framhålla yrket, ett yrke som
kräver både personlig lämplighet och formell kompetens.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge yttrande över revisorernas granskning Kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen enligt förvaltningschefens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

24 september 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

13

Dnr

§ 111
Information om äldreboendet Pantern.
Per Jonsson, förvaltningschef informerar i ärendet tillsammans med områdeschef
Carina Bengs och personalsekreterare Anna Bergström.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

24 september 2008

14

§ 112
Delegeringsbeslut
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret augusti 2008.
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2008-08-27.
c) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2008-09-10.
d) Protokoll från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2562-08.
e) Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län i individärende, dnr 701-3887-08.
f) Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län i individärende, dnr 701-943-08.
g) Överenskommelse mellan BTH och Karlskrona kommun om genomförande av
projekt ”Uppföljning av eget val i hemtjänsten”.
h) Yttrande över detaljplan för Borgmästaren 29, Trossö.
i) Yttrande över detaljplan för Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorp energiproduktion).
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

24 september 2008

§ 113
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 135 Budgetuppföljning per den 31 maj 2008.
Kommunfullmäktige
§ 97 Utredning om inrättande av serviceförvaltning – slutrapport.
§ 99 Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona.
§ 101 Miljöbokslut för år 2007 för Karlskrona kommun.
§ 108 Svar på medborgarförslag om seniorboende.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens protokoll 2008-8-28.
___________________

15

24 september 2008

§ 114
Frågor/Information
Inga frågor ställdes.
___________________

16

29 oktober 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 oktober 2008

§ 115

Eget val i hemtjänsten.

§ 116

Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården våren 2008.

§ 117

Beviljade ansökningar till särskilt boende september 2008.

§ 118

Budgetuppföljning per september 2008.

§ 119

Teckningsrätt på äldreförvaltningen.

§ 120

Remiss. Grönstrukturplan för Karlskrona kommun.

§ 121

Motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund.

§ 122

Medborgarsförslag – seniorbostäder.

§ 123

Delegeringsbeslut.

§ 124

MEDDELANDEN.

§ 125

Frågor/Information.

___________________

1

29 oktober 2008

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 29 oktober 2008, kl 14.05 – 15.35

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Peter Johansson (s)
Ann-Marie Branje (m)
Bengt Lindström (m)
Erik Gisslén (m) tjg
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Alf Öien (s)
Angela Sandström (s)
Hampus Engqvist (s) tjg
Kerstin Johansson (s) tjg
Nils Johansson (sd)
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Barbro Tingsfors-Månsson (m)
Kenneth Matsson (fp)
Christer Göstasson (s)
Anita Löfström (s))
Lena Tvede-Jensen (s)
Alf Stålborg (sd)
förvaltningschef Per Jonsson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
utvecklingschef Eva Herbertson, kl 14.10-14.45
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren, kl 14.05-15.00
vik äldrekonsulent Sirpa Solgevik, 14.05-15.30
Marie-Louise Bescher
Nils Johansson

2

29 oktober 2008

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Nils Johansson

Paragraf: 115 - 125

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 4 november 2008,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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29 oktober 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

4

Dnr 2007.076.730

§ 115
Eget val i hemtjänsten.
Eva Herbertson, utvecklingschef avger en lägesrapport om hur många uppdrag de
externa utförarna har från och med 2008-11-01.
•

2008-08-31 HS Städservice AB
Äldreförvaltningen 323. Handikappförvaltningen 27

•

2008-11-01 från HS Städservice AB till egen regi.
Äldreförvaltningen 23. Handikappförvaltningen noll (0).

•

2008-11-01 HS Städservice AB
Äldreförvaltningen 361. Handikappförvaltningen 32.

•

2008-11-01 Attendo Care AB
Äldreförvaltningen nio (9). Handikappförvaltningen en (1).
Totalt 411 tim/mån.

•

2008-11-01 Assistansteamet i Blekinge AB
Äldreförvaltningen två (2). Handikappförvaltningen en (1).
Totalt 118 tim/mån.

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

29 oktober 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.364.704

§ 116
Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården våren 2008.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar om den
enkätundersökning som patientansvariga sjuksköterskor besvarat om den
kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Undersökningen gjordes under
vecka 17 2008 och var en del av MAS-tillsynen.
Nämndens ledamöter och ersättare har fått en ingående skriftlig redovisning av
enkätundersökningens resultat.
En redovisning skall ske till nästa äldrenämnd varför så mycket depressiva
mediciner delas ut när de psykiskt sjuka är mycket mindre till antal.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

5

29 oktober 2008

Diariet
Ledningsgrupp
Utredare

Dnr 2007.226.739

§ 117
Antal gynnande beslut till särskilt boende september 2008.
Per Jonsson, förvaltningschef och Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef
särskilt boende föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende september redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i september 44 personer och fyra
är sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är två
personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i september 32 kvinnor och
12 män.
Avslag för september är en (1).
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

6

29 oktober 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

7

Dnr 2007.483.042

§ 118
Budgetuppföljning per september 2008.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens utfall per september månad 2008 uppgår till + 2,5 Mkr.
•
•

Avvikelse mot den nu liggande internbudget
Periodisering kommunbidrag

+ 0,0 Mkr
+ 2,5 Mkr

Det prognostiserade resultatet om 0,0 Mkr baseras på kunskap om verksamhetens
faktiska utveckling t o m september månad. Därtill baseras resultatet på kunskap
om förväntad utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling.
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som
sådant till grund för det fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom
förvaltningens olika chefsnivåer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföjning per september 2008.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

29 oktober 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2006.426.002

§ 119
Teckningsrätt på äldreförvaltningen.
Äldreförvaltningens lista över teckningsberättigade revideras då Maria Stivén,
Lill Körling ersatts av Fredrik Svensson och Maria Symbonis.
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt för
äldreförvaltningens bank- och postgirokonton.
Fredrik Svensson
Maria Symbonis
Peter Arkeklint
Per Jonsson
Eva Herbertson

tillsvidare
tillsvidare
tillsvidare
tillsvidare
tillsvidare

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för
äldreförvaltningens konton.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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29 oktober 2008

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredare

9

Dnr 2008.316.212

§ 120
Remiss. Yttrande över förslag till grönstrukturplan för Karlskrona kommun.
Förslag till grönstrukturplan är översänt till äldrenämnden för samråd. Syftet med
grönstrukturplanen är att analysera och presentera strategier för bevarande och
utveckling av landskapet utifrån natur-, kultur- och rekreativa värden. Planen ska
användas som underlag för kommunens översikts- och detaljplanering.
Äldreförvaltningens synpunkter
Grönstrukturplan som underlag för fortsatt planering är en åtgärd i positiv riktning
även för de äldre kommuninvånarna om den leder till ökade möjligheter för
utevistelse och friluftsliv. För att förverkliga alla goda ambitioner behövs dels att
åtgärdsförslagen som presenteras i grönstrukturplanen inte stannar där utan
överförs till översikts- och detaljplaner, dels att vid genomförande av föreslagna
åtgärder den specialkompetens om tillgänglighet som finns i äldre- och
handikappnämndernas verksamhet tas vara på.
Äldre kommuninnevånare som friluftskonsumenter kan knappast beskrivas som
en homogen grupp. Allmänt kan konstateras att det som är gynnsamt för andra
friska människor är gynnsamt för pensionärer. Utmärkande för pensionärer är
dock att de har mer tid för motion och utevistelse och grönområdens får
därigenom större betydelse.
Grönstrukturplanen lyfter fram ett generellt värde av varierande promenadslingor
i närheten av bostaden. Om starkare lutningar utrustas med ledstänger kan flera
åldersgrupper använda gemensamma rekreationsalternativ.
Med stigande ålder ökar rörelsesvårigheterna vilket innebär att denna grupp
behöver kortare avstånd till grönområden, kortare promenadslingor och dessa bör
utrustas med sittplatser med kortare intervall. Lutningar bör undvikas. Det blir
angeläget att ta tillvara även små bitar impedimentmark för att anordna läade,
gröna sittplatser som rekreativa småmål. På Trossö där bristen på grönytor är
påtaglig blir varje enstaka träd viktigt. Det erbjuder möjlighet till en enkel
naturkontakt, ger uttryck för årstidernas variation och ger en plats att sitta i
skuggan.
(forts)

29 oktober 2008

10

Dnr 2008.316.212

§ 120 (forts)
Remiss. Yttrande över förslag till grönstrukturplan för Karlskrona kommun.
Äldreförvaltningen betonar vikten av att genomföra de kvalitetshöjande åtgärder
som planeras i flera parker, till exempel i Hoglands Park och Tullparken samt i
andra grönområden. Parallellt med innehållsmässiga förbättringar ska
trygghetsaspekten bejakas i form av ytans fysiska utformning och bra belysning.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge yttrande över förslag till grönstrukturplan för Karlskrona kommun i
enlighet med synpunkterna ovan.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

29 oktober 2008

Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredare

11

Dnr 2008.291.294

§ 121
Motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-08-28 väckte Christina Mattisson
(s) motion om byggentreprenör och byggande av hyresbostäder på fastigheten
Vedebylund 1:1.
Äldrenämnden ansvarar för att det finns bostäder i särskilt boende för äldre.
Tekniska nämnden ansvarar för byggandet av dessa boenden i enlighet med
kommunens konkurrensprogram.
Äldrenämndens ansvar är avgränsat till äldreomsorg men utifrån de ståndpunkter
som presenteras i äldrenämndens Framtidsprogram är det viktigt att det finns bra
och tillgängliga bostäder, i olika upplåtelseformer, för alla äldre i kommunen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att meddela kommunstyrelsen att äldrenämnden inte har några synpunkter
angående vem som ska erhålla uppdraget att bygga på fastigheten Vedebylund
1:1.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kent Lewén (fp) och Jan-Åke Nordin (m) yrkar på bifall till arbetsutskottets
majoritetsförslag.
Peter Johansson (s) yrkar på bifall till motionen.
Votering begärdes.
Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som biträder
arbetsutskottets majoritetsförslag röstar JA. Den som biträder Peter Johanssons (s)
bifall till motionen röstar NEJ.
(forts)

29 oktober 2008

12

Dnr 2008.291.294

§ 121 (forts)
Motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund.
Antalet avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och
7 NEJ-röster.
JA röstade Ann-Marie Branje, Bengt Lindström, Gunhild Arvö, Veste Brynestam,
Nils Johansson, Erik Gisslén, Kent Lewén, Jan-Åke Nordin.
NEJ röstade Karl-Erik Olsson, Siv Brorsson, Alf Öien, Angela Sandström,
Hampus Enqvist, Kerstin Johansson, Peter Johansson.
Äldrenämnden har således beslutat
att meddela kommunstyrelsen att äldrenämnden inte har några synpunkter
angående vem som ska erhålla uppdraget att bygga på fastigheten Vedebylund
1:1.
__________________

29 oktober 2008

Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredare

13

Dnr 2008.478.739

§ 122
Medborgarförslag - seniorbostäder.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
Behovet av seniorboende ökar över hela landet, det påtalas i många sammanhang.
Det torde idag inte finnas någon officiell definition över denna boendeform, men
vanligtvis beskrivs den som ett boende mellan det vanliga boendet och det
särskilda.
Med det Framtidsprogram som nu gäller, tillsammans med de förutsättningar som
gäller inom andra kommunala organ för bostadsplanering och anvisningar av
mark för bostäder anser äldrenämnden att det inte finns skäl för
kommunfullmäktige att fatta något särskilt beslut som tar sin utgångspunkt i att
bedöma behovet av s k seniorbostäder.
Äldrenämnden anser inte heller att det finns skäl att i särskild ordning anvisa mark
för sådana bostäder. I det fall intressenter finns för uppförande av sådana bostäder
förutsätter äldrenämnden att sådan ansökan/intresseanmälan handläggs och prövas
på sedvanligt sätt.
Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslag angående seniorbostäder.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kent Lewén yrkar på återremiss av ärendet i avvaktan på äldreboendedelegationens slutbetänkande.
Ordföranden ställer proposition på att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde mot Kent Lewéns (fp) återremissyrkande och fann att ärendet ska
återremitteras.
(forts)

29 oktober 2008
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Dnr 2008.478.739

§ 122 (forts)
Medborgarförslag - seniorbostäder.
Äldrenämnden har således beslutat
att återremittera ärendet i avvaktan på äldreboendedelegationens slutbetänkande.
_________________

29 oktober 2008

§ 123
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret september 2008.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2008-10-15.
Yttrande över detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1, Kristianopel.
Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2 m fl, Trummenäs.
Beslut i individärende från Länsstyrelsen, dnr 701-998-08.
Beslut i individärende från Länsstyrelsen, dnr 701-1001-08.
Beslut i individärende från Länsstyrelsen, dnr 701-1002-08.
Beslut i individärende från Länsstyrelsen, dnr 701-1004-08.
Beslut i individärende från Länsstyrelsen, dnr 701-1005-08.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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29 oktober 2008

§ 124
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 167 Budgetuppföljning per den 31 juli 2008.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens protokoll 2008-09-11.
Förtroendenämndens AU protokoll 2008-09-29.
Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2008-08-26.
___________________
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29 oktober 2008
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§ 125
Frågor/Information
Nya studiebesök i verksamheten
Gunhild Arvö (fp) undrar om inte det ska anordnas en ny omgång av studiebesök i
verksamheten för äldrenämnden.
Svar på motion
Peter Johansson (s) undrar när motionen om ”Samordnad vårdutveckling,
kompetensutbildning och studerandehandling inom omsorg och primärvård” ska
behandlas i nämnden.
Förvaltningschef Per Jonsson svarar att motionen ska beredas till novembermötet
2008.
___________________

25 november 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 november 2008

§ 126

Revidering av rutiner, Lex Sarah.

§ 127

Redovisning av inskickade patienter till Blekinge sjukhuset.

§ 128

Redovisning av användning av antidepressiva läkemedel.

§ 129

Lokalisering av nya särskilda boendeenheter.

§ 130

Besöksregler i särskilt boende.

§ 131

Uppföljning – Kvalitetsmässan 2008.

§ 132

Beviljade ansökningar till särskilt boende oktober 2008.

§ 133

Budgetuppföljning per oktober 2008.

§ 134

Delegeringsbeslut.

§ 135

MEDDELANDEN.

§ 136

Frågor/Information.

___________________

1

25 november 2008

Plats och tid

Militärhemmet, Stortorget 1
tisdagen den 25 november 2008, kl 14.00 - 15.25

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Utses att justera

Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Peter Johansson (s)
Ann-Marie Branje (m)
Erik Gisslén (m) tjg
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Elin Håkansson (kd)
Eva-Lotta Altvall (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Anita Löfström (s) tjg
Lena Tvede-Jensen (s) tjg
Camilla Svensson (v)
Nils Johansson (sd)
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Barbro Tingsfors-Månsson (m)
Kenneth Matsson (fp)
Alf Stålborg (sd)
förvaltningschef Per Jonsson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
utvecklingschef Eva Herbertson
personalchef Susanne Nordin
medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren, kl 14.00-15.20
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors

Marie-Louise Bescher

Kent Lewén

2

25 november 2008

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Kent Lewén

Paragraf: 126 - 136

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 28 november 2008,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

3

25 november 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.326.730

§ 126
Revidering av rutiner, Lex Sarah.
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Sedan tidigare finns i äldreförvaltningens riktlinjer och rutiner för handläggning
av anmälningar enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen. Rutinerna är nu reviderade
utifrån nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:10 (S)) angående
tillämpning av gällande lagstiftning.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna framtagna riktlinjer och rutiner för tillämpning enligt SOSFS
2008:10 (S) av 14 kap 2 §, Lex Sarah, i socialtjänstlagen.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

4

25 november 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.138.771

§ 127
Redovisning av inskickade patienter till Blekinge sjukhuset.
Inger Andersson medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet.
Redovisning innehåller
•

Antal patienter inskickade till Blekinge läns sjukhus från kommunens
äldreboende år 2004-2008.

•

Antal sjuksköterske- och läkarkontakter januari-september 2008.

•

Antal patienter inlagda på Blekingesjukhuset januari-september 2008.

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

5

25 november 2008

Diariet
Ledningsgrupp
Utredare

Dnr 2008.390.774

§ 128
Redovisning av användning av antidepressiva läkemedel.
Inger Andersson medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet.
2003 genomfördes ett projekt i länet för att uppmärksamma depression hos äldre.
Projektet i sig gjorde att depressioner uppmärksammas och behandling sätts in
utan att diagnos registreras.
Efter analys av respektive boende framkommer att de diagnoser där det kan vara
aktuellt med behandling med antidepressiva läkemedel stämmer väl överens med
andelen redovisade ordinationer.
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

6

25 november 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr

§ 129
Lokalisering av nya särskilda boendeenheter.
Per Jonsson, förvaltningschef informerar i ärendet.
De tomter som i nuläget är intressanta är
•
•

Lyckåstrand, Lyckeby (Stärkelsetomten)
Vedebylund 1:1, samt

att kvarteret Sillen fortfarande står kvar som lokalisering när frågan om
ammoniakanläggningen är löst.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

7

25 november 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.391.730

§ 130
Besöksregler i särskilt boende.
Ewa Carlsson- Sjögren, verksamhetschef särskilt boende föredrar ärendet.
Ett förslag till riktlinjer för besökare i särskilt boende har tagits fram och
presenteras.
Riktlinjerna är framtagna i samråd med Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________
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25 november 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.392.029

§ 131
Uppföljning – Kvalitetsmässa 2008.
Eva Herbertson informerar i ärendet.
Arbetsgruppen har gjort en kort utvärdering och kommit fram till att
•
•
•
•
•
•

Mässan var välbesökt.
Sparresalen var en bra plats att vara på.
Bra föreläsare.
Teaterframträdande var uppskattat.
De nominerade till kvalitetspriset gjorde en bra presentation.
Parkeringsproblem.

Arbetsgruppen har startat upp arbetet med 2009 års kvalitetsmässa där
Värdegrunden kommer att stå i fokus.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

9

25 november 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

10

Dnr 2007.226.739

§ 132
Antal gynnande beslut till särskilt boende oktober 2008.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson-Sjögren,
verksamhetschef särskilt boende föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende oktober redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i oktober 39 personer och tre är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är nio personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i oktober 26 kvinnor och
13 män.
Avslag för oktober är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

25 november 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

11

Dnr 2007.483.042

§ 133
Budgetuppföljning per oktober 2008.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens utfall per oktober månad 2008 uppgår till + 3,1 Mkr.
•
•

Avvikelse mot den nu liggande internbudget
Periodisering kommunbidrag

+ 0,6 Mkr
+ 2,5 Mkr

Det prognostiserade resultatet om 0,0 Mkr baseras på kunskap om verksamhetens
faktiska utveckling t o m oktober månad. Därtill baseras resultatet på kunskap om
förväntad utveckling för återstående månader, samt där direkt kunskap om
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling.
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som
sådant till grund för det fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom
förvaltningens olika chefsnivåer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföjning per oktober 2008.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

25 november 2008

§ 134
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober 2008.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2008-11-12.
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2008-10-27.
Beslut från Länsstyrelsen 2008-11-03 angående stimulansbidrag för att
förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.
e) Ansökan om verkställighet (skadestånd) hos Kronofogden 2008-10-29.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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25 november 2008

13

§ 135
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 216 Budgetuppföljning per den 30 september 2008.
Kommunfullmäktige
§ 117 Redovisning av fullmäktigeuppdrag om kvalitetsdeklaration för
äldrenämnden.
§ 119 Delårsbokslut per den 31 augusti 2008 för Karlskrona kommun.
§ 121 Möjligheter, förtroende, trygghet, tre vägar att gå vidare.
§ 123 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 september 2008.
§ 142 Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående
homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter
och skyldigheter som alla andra i samhället.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens protokoll 2008-10-16.
Kommunala Pensionärsrådets AU 2008-10-16.
___________________

25 november 2008
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§ 136
Frågor/Information
Svar Måltidsordning
Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska ger sitt svar angående frågan
om måltidsordning från Lena Tvede-Jensen (s).
En enkätundersökning har gjorts hur måltidsfördelningen ser ut över dygnet.
Nattfasta
Peter Johansson (s) undrar hur nattfastan ser ut på särskilt boende.
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef särskilt boende, ska återkomma med
svar.
Utbildning
Camilla Persson (v) ställer några frågor om validering av undersköterskeutbildningar.
Susanne Nordin, personalchef svarar på frågorna.
___________________

19 december 2008

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 25 november 2008

§ 137

Presentation av nya medarbetare.

§ 138

Rapport från hemtjänstorganisationen om övergången till Eget val i hemtjänsten.

§ 139

Information, Eget val i hemtjänsten.

§ 140

Information om läget sommaren 2008. Utgår.

§ 141

Motion. Samordnad vårdutveckling, kompetensutveckling, studerandehandledning inom
vård och primärvård.

§ 142

FoU-avtal med Landstinget Blekinge 2009-2010.

§ 143

Beviljade ansökningar till särskilt boende november 2008.

§ 144

Budgetuppföljning per november 2008.

§ 145

Yttrande över handlingsprogram för etnisk mångfald i Karlskrona kommun för åren
2008-2011.

§ 146

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

§ 147

Information om händelsen på af Klint.

§ 148

Delegeringsbeslut.

§ 149

MEDDELANDEN.

§ 150

Frågor/Information.

§ 151

Tack och avslutning.

___________________

19 december 2008

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
fredagen den 19 december 2008, kl 14.05 – 16.35

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Peter Johansson (s)
Ann-Marie Branje (m)
Erik Gisslén (m), tjg
Gunhild Arvö (fp)
Veste Brynestam (c)
Elin Håkansson (kd)
Eva-Lotta Altvall (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Alf Öien (s), kl 14.05-15.15
Hampus Enqvist (s), tjg kl 15.15-16.35
Angela Sandström (s)
Camilla Persson (v)
Nils Johansson (sd)
Marianne Nordin (m)
Gunnar Sandwall (m)
Barbro Tingsfors-Månsson (m)
Kenneth Matsson (fp)
Hampus Enqvist (s), kl 14.05-15.15
Kerstin Johansson (s)
Christer Göstasson (s)
Anita Löfström (s)
Lena Tvede-Jensen (s)
Alf Stålborg (sd)
förvaltningschef Per Jonsson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
utvecklingschef Eva Herbertson, kl 15.15-16.35
personalchef Susanne Nordin
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Ann-Helen Erwing
verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger, kl 14.05-15.15
ekonom Marie Hansson, kl 14.05-15.15
ekonom Christian Bjerström, kl 14.05-15.15
områdeschef Johanna Eklöf, kl 15.15-16.35
sjuksköterska Johanna Medin, kl 15.15-16.35
(forts)
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19 december 2008

tjänstemän, forts

utredare Tore Svensson, kl 15.15-15.30
områdeschef Bodil Reiz, kl 15.15-15.30
områdeschef Ann-Sophie Olsson, kl 15.15-15.30
vårdbitr/undersk Ann-Charlotte Hellstadius, kl 15,15-15.30
vårdbitr/undersk Gun-Britt Haglund, kl 15.15-15.30
informationschef Ulla Nelson, kl 15.25-16.35
bitr informationschef Thomas Johansson, kl 15.25-16.35

sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Peter Johansson

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Peter Johansson

Paragraf: 137 - 151

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 december 2008,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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19 december 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna

Dnr

§ 137
Presentation av nya medarbetare
Per Jonsson, förvaltningschef hälsade de nya medarbetarna välkommen till
äldreförvaltningen.
•
•

Ekonom Marie Hansson.
Ekonom Christian Bjerström.

Marie Hansson kommer närmast från Telenor och Christian Bjerström kommer
närmast från Albinsson & Sjöberg.
Ordföranden hälsade medarbetarna välkomna.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

4

19 december 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

5

Dnr 2007.076.730

§ 138
Rapport från hemtjänstorganisationen om övergången till Eget val i
hemtjänsten.
Ann-Helen Erwing, verksamhetschef hemtjänsten, informerar i ärendet.
Några större problem vid övergången till Eget val i hemtjänsten har inte förevarit,
förutom nyckel- och tvätthanteringen.
De privata utförarna ger äldreförvaltningen stort beröm för att övergången
fungerat så bra.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

19 december 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

6

Dnr 2007.076.730

§ 139
Information, Eget val i hemtjänsten.
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker informerar i ärendet.
Ett ledningssystem håller på att tas fram för att kunna följa utvecklingen. I nuläget
finns begränsningar av vad som kan sammanställas och även en osäkerhet i
kvaliteten av främst de volymuppgifter som kan presenteras. Äldreförvaltningen
kommer kontinuerligt att förbättra och utveckla underlaget som ligger till grund
för redovisningarna.
Det som redovisas efter avläsning 2008-12-14 är
•
•
•

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

Nästa avläsning sker den 31 januari 2009 och kommer att redovisas på
äldrenämnden den 25 februari 2009.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

19 december 2008

Diariet
Ledningsgrupp
Utredare

Dnr

§ 140
Information om läget sommaren 2008.
Ärendet utgår.

_________________

7

19 december 2008

Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2008.007.730

§ 141
Motion. Samordnad vårdutveckling, kompetensutveckling, studerandehandledning inom vård och primärvård.
Peter Johansson (s) och Angela Sandström (s) har inlämnat rubricerad motion.
Ordföranden yrkar på återremiss av ärendet
Lena Tvede-Jensen (s) lämnar synpunkter i ärendet.
Peter Johansson (s) yrkar på återremiss av ärendet med uppmaning om att Lena
Tvede-Jensens (s) synpunkter beaktas.
Äldrenämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare handläggning där Lena Tvede-Jensens
synpunkter beaktas.
___________________

8

19 december 2008

Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Utredare

9

Dnr

§ 142
FoU-avtal med Landstinget Blekinge 2009-2010.
Gällande FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner löper ut
vid årsskiftet och förslag föreligger för tecknande av ny avtalsperiod för åren
2009-2010.
Kent Lewén yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att ge sitt samtycke till en ny avtalsperiod för FoU-samarbete och därmed
föreslå,
att kommunstyrelsen hemställer åt kommunfullmäktige att besluta om tecknande
av FoU-avtal för Karlskrona kommuns räkning.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

19 december 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

Dnr 2007.226.739

§ 143
Antal gynnande beslut till särskilt boende november 2008.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson-Sjögren,
verksamhetschef särskilt boende föredrar ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende november redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i november 43 personer och inga
(0) är sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är 13
personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i november 23 kvinnor och
20 män.
Avslag för november är en (1).
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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19 december 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredare

11

Dnr 2007.483.042

§ 144
Budgetuppföljning per november 2008.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens utfall per november månad 2008 uppgår till + 4,2 Mkr.
•
•

Avvikelse mot den nu liggande internbudget
Periodisering kommunbidrag

+ 1,4 Mkr
+ 2,8 Mkr

Det prognostiserade resultatet om 0,0 Mkr baseras på kunskap om verksamhetens
faktiska utveckling t o m november månad. Därtill baseras resultatet på kunskap
om förväntad utveckling för återstående månad, samt där direkt kunskap om
framtiden saknas, erfarenhetsbaserade bedömningar och kalkylerad utveckling.
Det prognostiserade resultatet är att betrakta som rättvisande, och ligger som
sådant till grund för det fortsatta aktiva verksamhetsstyrningen inom
förvaltningens olika chefsnivåer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföjning november 2008.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

19 december 2008

12

Dnr 2008.300.109
Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Utredare

§ 145
Yttrande över handlingsprogram för etnisk mångfald i Karlskrona kommun
för åren 2008-2011.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott har översänt förslag till ovanstående
handlingsprogram för remissyttrande.
Den policy som formuleras i handlingsprogrammet omfattar samtliga nämnder,
förvaltningar och kommunala bolag och utgår ifrån lagstiftning från 1999 med
komplettering från 2003.
Handlingsprogrammet har sin utgångspunkt i den lagstiftning som gäller idag. När
beslut om programmet godkännande kommer att fattas efter den 1 januari 2009 är
det angeläget att programmet följer den nya diskrimineringslagen.
Handlingsprogrammet tar inte heller ställning till den nya situationen där fem
olika lagar ersätts med en enhetlig lag och fem diskrimineringsgrunder utökas till
sju. Idag har Karlskrona kommun ett förslag till jämställdhetsprogram och ett
annat förslag till handlingsprogram för etnisk mångfald. De övriga
diskrimineringsgrunderna saknar handlingsplaner. Framöver bör det övervägas
om samtliga mångfaldssätt ska omfattas av en gemensam policy och ett
handlingsprogram.
De områden som anges som prioriterade täcker de primära funktionerna i svenskt
samhällsliv och är således väl definierade.
Äldrenämnden har tidigare årligen tagit fram/reviderat både jämställdhetsplanen
och planen för etnisk mångfald. Dessa planer är knutna till budgetprocessen och
gäller förutom budgetåret ytterligare två år framåt. Handlingsprogrammets förslag
om kontinuerlig årlig uppdatering eller revidering överensstämmer med
arbetssättet att koppla mångfaldsmål ihop med budgetarbetet.
Redovisning av måluppfyllelse kan lämpligen ske genom verksamhetsberättelser
och sammanställs till nämndens bokslutsdokument.
(forts.)

19 december 2008
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Dnr 2008.300.109

§ 145 (forts.)
Yttrande över handlingsprogram för etnisk mångfald i Karlskrona kommun
för åren 2008-2011.
Handlingsprogrammet anger inriktning för kommunens mångfaldsarbete och
saknar konkreta mål. Varje nämnd och bolag har bästa kunskapen att ta fram sina
egna effektmål inom sitt verksamhetsområde. Programmet saknar beskrivning hur
de mål som bör vara kommunövergripande tas fram och vem som ansvarar för
dem. Det finns områden som kräver samordning på kommunnivå.
Äldreförvaltningen föreslår därför att mätbara mål framarbetas även på
kommunövergripande nivå och som anger ramar för nämndernas och bolagens
mångfaldsarbete.
Det prioriterade området arbete är ett exempel på område där samordning av mål,
metoder och resurser är nödvändigt för att göra vägen till egen försörjning så kort
som möjligt. Ett annat exempel är samverkansprojekt angående social och
kulturell integration där fler förvaltningar deltar.
Enligt handlingsprogrammet skall mångfaldsarbetet bedrivas av alla anställda i
kommunen. Den nya lagstiftningen innebär att samtliga nämnder och bolag
behöver effektiva metoder att uppnå lagens ambition och att inte riskera
ersättningskrav. Äldreförvaltningen föreslår att ett kommunövergripande nätverk
startas för att underlätta spridning av goda exempel och nya idéer samt att lösa de
samarbetsbehov som finns på kommungemensam nivå.
Slutligen föreslår äldreförvaltningen att i samband med antagandet av
handlingsprogrammet beslutas om ett uppdrag att se över möjligheterna för ett
sammanhållet mångfaldsprogram för Karlskrona kommun.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge yttrande över förslaget till handlingsprogram för etnisk mångfald i
Karlskrona kommun för åren 2008-2011 i enlighet med synpunkterna ovan.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

19 december 2008

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningsgruppen
Utredarna

14

Dnr 2008.368.214

§ 146
Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Gullberna Park.
Förslag till detaljplan för Gullbernahult 31 m fl är översänt till äldrenämnden för
samråd. Planområdet är beläget i den östra delen av Gullberna Park och omfattar
en del av skogsområdet mellan befintlig bebyggelse och vattnet. Området gränsar
till nuvarande bebyggelse från 1950-talet.
Äldreförvaltningen är positiv till det förslag som lämnats för yttrande och anser
att den nu föreslagna detaljplanen väl bevarar stadsdelens speciella karaktär.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggandet av bostäder.
Äldreförvaltningen anser att det av den slutligt fastställda planen skall framgå att
det inom planområdet kan bli aktuellt med en framtida etablering av särskild
boende för äldre. I dagsläget upptar dock inte äldreförvaltningens planering någon
sådan etablering.
Byggrättens storlek och antalet våningsplan på tomten i direkt anslutning till
Östergården skall även fortsättningsvis vara högst densamma som i den gällande
detaljplanen. En högre byggnad i söderläge framför det särskilda boendet skulle
medföra betydande försämring i boende- och utemiljön för brukarna.
Parkområdet runt den befintliga bebyggelsen samt skogsområdet runt den
planerade bebyggelsen skall bevaras tillgängliga för de boende i området, så även
för brukare i särskilda boendena, genom att underhålla de befintliga stigarna samt
genom att lämna bebyggelsefria stråk mellan husen.
Äldreförvaltningen anser också att arbete med att förse hela området Gullberna
Park med gång- och cykelvägar skall planeras och genomföras skyndsamt.
(forts)

19 december 2008
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Dnr 2008.368.214

§ 146 (forts)
Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Gullberna Park.

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl i enlighet med
synpunkterna ovan.
Äldrenämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

19 december 2008

Diariet
Ledningsgruppen
Utredarna
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Dnr

§ 147
Information om händelsen på af Klint.
Per Jonsson, förvaltningschef inleder informationen och presenterar
utredningsgruppen som består av:
•
•
•
•
•

Tore Svensson, utredare, ansvarig för utredningen
Bodil Reiz, områdeschef nattpatrullen
Ann-Sophie Olsson, områdeschef Fridlevstad servicecenter
Vårdbiträde/undersköterska Ann-Charlotte Hellstadius
Vårdbiträde/undersköterska Gun-Britt Haglund

Utredningen ska vara klar den 28 februari 2009.
Områdeschef Johanna Eklöf och sjuksköterska Johanna Medin informerar om
händelsen på af Klint.
Per Jonsson m fl informerade om hur förvaltningsledningen arbetade och om vilka
omedelbara åtgärder som vidtogs.
Informationschef Ulla Nelson och bitr informationschef Thomas Johansson
informerar om mediahändelserna och att krisledningen fungerade perfekt.
Ordföranden tackar alla inblandade för det arbete som gjorts.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

19 december 2008

§ 148
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2008.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2008-12-03.
Yttrande över detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl (Högamo), Trummenäs.
Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl, Hasslö.
Yttrande över detaljplan för Grenadjären 57, Gräsvik.
Skrivelse från Stadsbudskåren 2008-11-07.
Äldreförvaltningens svar till Stadsbudskåren 2008-11-28.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 149
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 236 Riktlinjer för Karlskrona kommuns kommunkoncerns ärendehantering.
Pensionärsorganisationer
Skrivelse daterad 2008-11-24 från PRO, SPF, SPRF, SKPF, RPG och
Demensföreningen angående demensvården.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2008-11-13.
Kommunövergripande samverkansgrupp 2008-10-02.
___________________
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§ 150
Frågor/Information
Inga frågor ställdes.
___________________

19

19 december 2008
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§ 151
Tack och avslutning
Ordföranden tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och all
personal ute i verksamheten för 2008 och önskar samtliga en God Jul och ett Gott
Nytt År.
Kent Lewén tackar ordföranden för det gångna året och önskar God Jul och ett
Gott Nytt År.
___________________

