27 januari 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 januari 2010.

§1

Tack.

§2

Avtackning av Ulla Hansson, Gamlegård.

§3

Presentation Värdegrund. Utgår.

§4

Information om hemsjukvården.

§5

Förslag till förändring avseende ickevalsalternativ – Eget val i hemtjänsten.

§6

Tillämpningsanvisningar för avgifter.

§7

Budgetuppföljning per december 2009.

§8

Revisorernas granskning av Äldrenämndens åtgärder för att anpassa verksamheten till
den ekonomiska ramen.

§9

Medborgarförslag – Seniorbostäder.

§ 10

Beviljade ansökningar till särskilt boende december 2009.

§ 11

Information om tre enskilda ärenden.

§ 12

Delegeringsbeslut.

§ 13

MEDDELANDEN.

§ 14

Frågor/Information.

___________________
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27 januari 2010

Plats och tid

Freden, Ruthensparre,
onsdagen den 27 december 2010, kl 14.00 – 16.05

Beslutande

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

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 §§ 1-11
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Johansson (S)
Christer Göstasson (S), kl 16.00 – 16.05 §§ 12-14

Övriga närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Barbro Tingsfors-Månsson (M)
Kenneth Matsson (FP)
Christer Göstasson (S), kl 14.00 – 16.00 §§ 1-11
Anita Löfström (S)
Sören Svensson (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)

tjänstemän

sekreterare

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren, kl 14.00-15.10 §§ 1-7
verksamhetschef Ann-Helen Erwing
områdeschef Mikael Haraldsson
chef hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson
verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger, kl 14.15-14.20 § 5
avgiftssamordnare Inga-Lill Håkansson, kl 14.15-13.30 §§ 5-6
Ulla Hansson, Gamlegård, kl 14.00-15.10 §§ 1-7
Marie-Louise Bescher
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27 januari 2010

Utses att justera

Ann-Marie Branje (M)

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Ann-Marie Branje

Paragraf: 1 - 14

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 februari 2010,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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27 januari 2010

Dnr

§1
Tack
Ordförande Jan-Åke Nordin tackar för den omtanke äldrenämnden visat honom
under hans konvalescenstid.
__________________
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27 januari 2010

Dnr

§2
Avtackning av Ulla Hansson, Gamlegård.
Ordföranden tackar Ulla Hansson, Gamlegård för det fina arbete som lagts ned
under gamla omsorgsnämnden och nuvarande äldrenämnden tid.
Ulla Hansson tackade för den fina uppvaktningen.
__________________
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27 januari 2010

Diariet

Dnr

§3
Presentation Värdegrund.
Ärendet utgår.
__________________
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27 januari 2010

Diariet

Dnr ÄN 2009.68.770

§4
Information om hemsjukvården.
Per Jonsson, förvaltningschef och Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig
sjuksköterska informerar i ärendet.
De fem kommuncheferna i länet har det övergripande ansvaret för processen.
Beslut behöver tas i kommunfullmäktige innan sommaren om övertagande av
hemsjukvården ska kunna ske fr o m januari 2011.
Information till berörd personal pågår kontinuerligt, bl a öppnas en intranätsida
inom kort på landstinget.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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27 januari 2010

Diariet

8

Dnr ÄN 2009.55.730

§5
Förslag till förändring avseende ickevalsalternativ – Eget val i hemtjänsten.
Under perioden från valfrihetssystemets införande november 2008 till och med
juli 2009 har inte ickevalsalternativet behövt nyttjas utan samtliga tillkommande
brukare har själva eller med hjälp av närstående valt utförare.
Under perioden augusti – december har ickevalsalternativet behövt användas vid
åtta tillfällen och för samtliga brukare har omvårdnadsinsatser ingått i
biståndsbeslutet. Äldreförvaltningens uppfattning är att användandet nu är av den
omfattningen att det är av betydelse för utförarna och val av lösning kan anses
påverka konkurrensneutraliteten mellan utförarna inom valfrihetssystemet.
Äldreförvaltningen föreslår därför att en övergång sker till en lösning som innebär
att brukare som inte själva eller med stöd av närstående väljer utförare anvisas
någon av de godkända utförarna utifrån en i förväg uppställd turordning.
Följande inriktning föreslås för framtagning av turordningslistor:
• En turordningslista för varje geografiskt område inom vilket utförarna skiljer sig.
Detta innebär i nuläget att en turordningslista tillämpas för Pantarholmen och en
för övriga kommunen.
• Två skilda turordningslistor beroende på brukarens aktuella insatskategorier enligt
följande: en då omvårdnadsinsatser ingår i beslutet, en då omvårdnadsinsatserna ej
ingår i beslutet.
Detta innebär att totalt fyra turordningslistor ska tillämpas i nuläget.
(forts.)

27 januari 2010
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Dnr ÄN 2009.55.730

§ 5 (forts.)
Förslag till förändring avseende ickevalsalternativ – Eget val hemtjänsten.
Turordningslistorna hålls aktuella av äldreförvaltningens centrala administration
och tillämpas av äldre- respektive handikappförvaltningens myndighetskontor.
Revidering av turordningslistorna sker två ggr/år till följd av att nya utförare är
godkända. Revidering kan även behöva göras om avtal med utförare avslutas.
Som grundregel för turordningen föreslås att den utförare som har minsta antal
brukare inom den del som turordningslistan avser kommer först i turordningen.
Ordningen på turordningslistan justeras två ggr/år i samband med revideringar
enligt ovan.
Äldreförvaltningen rapporterar kvartalsvis till äldrenämnden i vilken omfattning
ickevalsalternativet nyttjas.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att som ickevalsalternativ inom Eget val i hemtjänsten fr o m 2010-03-01
tillämpa turordningslistor i enligt med principer enligt ovan.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden yrkar på återremiss av ärendet.
Peter Johansson (S) bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och att ärendet ska
avgöras vid dagens möte och finner att ärendet återremitteras för vidare utredning.
Äldrenämnden har således beslutat
att återremittera ärendet för vidare utredning
__________________

27 januari 2010

Diariet
Handikappförvaltningen
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Dnr ÄN 2009.477.736

§6
Tillämpningsanvisningar för avgifter.
Inga-Lill Håkansson, avgiftssamordnare föredrar ärendet.

Syftet

En översyn har genomförts av avgiftssamordnaren och avgiftshandläggarna.
med översynen har varit att göra texten tydligare och ge förslag till förändring och
tillägg, samt komplettera med nya beslut och nya belopp som gäller fr o m 2010.
Tillämpningsanvisningarna har kompletterats med det nya beslutet om TVavgiften på särskilt boende och hyresregler för parboende.
Förslag till förändringar
Punkt 17 att handlingar måste lämnas in för att bekräfta uppsägning eller
försäljning vid ansökan om nedsättning av hyran på grund av dubbel
boendekostnad.
Pkt 19.1 att hushålls-el ingår i hyran på särskilt boende utan avdrag på
minimibeloppet. Ett avdrag sker redan av Försäkringskassan vid beräkning av
bostadstillägg för pensionärer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna textförändringar och kompletteringar i tillämpningsanvisningarna,
att anta ovanstående förändringar att handlingar måste lämnas in för att bekräfta
uppsägning eller försäljning vid ansökan om nedsättning av hyran på grund av
dubbel boendekostnad, samt
att hushålls-el ingår i hyran på särskilt boende utan avdrag på minimibeloppet.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

27 januari 2010

Diariet

11

Dnr ÄN 2008.439.042

§7
Budgetuppföljning per december 2009.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per december månad 2009 uppgår till
+0,2 Mkr. (+3,1 Mkr föregående års motsvarande period).

Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat

Utfall
126 852
-786 393
-659 541
659 770
229

Budget
124 019
-783 788
-659 769
659 769
0

Avvikelse
2 833
- 2 606
228
1
229

Antal disponibla bostäder för december månad uppgår till 12 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i december uppgår
till fem.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

27 januari 2010

Diariet
Kommunrevisionen
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Dnr ÄN 2009.472.007

§8
Revisorernas granskning av Äldrenämndens åtgärder för att anpassa
verksamheten till den ekonomiska ramen.
Eva Herbertson, verksamhetschef föredrar ärendet.
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlskrona
kommun genomfört en granskning av Äldrenämnden. Syftet har varit att se vilka
strategier nämnden har för att på kort och lång sikt anpassa verksamheten för att
klara den ekonomiska ramen.
Kommentarer till nedan ställda frågeställningar har lämnats.
•
•
•
•
•
•
•

Betydelsen av en fungerande samverkan med landstinget.
Mätningar som gjorts i flera kommuner har visat att det finns potential att
öka brukartiden. De kommuner som betalar ersättning för utförd tid,
istället för som i Karlskrona beviljad tid har också erfarit effektiviseringar.
Ur styrsynpunkt erfordras att de ekonomiska förutsättningarna är klara
inför året.
Ekonomifunktionen ger ett effektivt stöd till områdescheferna. Det bör
övervägas att utveckla planeringsarbetet så att områdescheferna görs mer
aktiva.
Det är angeläget att alla områdeschefer har tillräckliga kunskaper och
kompetens för att kunna fullfölja det ansvar de har för områdets ekonomi.
Rutinerna för registrering i system behöver ses över för att säkerställa god
kvalitet i rapporteringen. Före en periods stängning bör så mycket som
möjligt av periodens data finnas registrerat.
Den planerade analysen med stöd av nyckeltal bör genomföras och en
inventering bör göras för att finna lämpliga nyckeltal som cheferna kan
använda i sin ekonomistyrning.

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att anta föreslagna kommentarer till revisionsrapport och översända svar till
kommunens revisorer.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

27 januari 2010

Diariet
Kommunfullmäktige
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Dnr ÄN 2007.478.739

§9
Medborgarförslag – Seniorbostäder.
Eva Herbertson, verksamhetschef föredrar ärendet.

för

Medborgarförslag angående seniorboende är inkommit till kommunfullmäktiges
sammanträde 2007-11-12. Medborgarförslaget är överlämnat till äldrenämnden
beredning.
Sammanfattande synpunkter
Med det Framtidsprogram som nu gäller för äldreomsorgen, tillsammans med de
förutsättningar som gäller inom andra kommunala organ för bostadsplanering och
anvisning av mark för bostäder anser Äldreförvaltningen att det inte finns skäl för
kommunfullmäktige att fatta något särskilt beslut som tar sin utgångspunkt i att
bedöma behovet av s k seniorbostäder. Äldreförvaltningen anser inte heller att det
finns skäl att i särskild ordning anvisa mark för sådana bostäder. I det fall
intressenter finns för uppförandet av sådana bostäder förutsätter Äldreförvaltningen att sådan ansökan/intresseanmälan handläggs och prövas på
sedvanligt sätt.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att kommunfullmäktige beslutar att härmed anse medborgarförslaget angående
seniorbostäder besvarat.
Kent Lewén (FP) yrkar på att avsnittet sammanfattande synpunkter i
förvaltningens förslag byts ut mot ”Med det framtidsprogram som nu gäller för
äldreomsorgen, tillsammans med de förutsättningar som gäller inom andra
kommunala organ för bostadsplanering och anvisning av mark för bostäder anser
äldrenämnden att det i nuläget inte behöver tas nya initiativ till åtgärder för att
underlätta uppförandet av seniorbostäder. Enligt vår uppfattning har
kommunledningen löpande kontakter med en rad seniorföreningar som på olika
sätt arbetar med dessa frågor. Vår bedömning är att detta arbete kommer att leda
till ökat antal seniorboende runt om i kommunen”.
Bilaga 1

27 januari 2010
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Dnr ÄN 2007.478.739

§9
Medborgarförslag – Seniorbostäder.
Peter Johansson (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns ändringsyrkande mot Peter
Johanssons bifall till förvaltningens förslag och finner att äldrenämnden bifaller
Kent Lewéns ändringsyrkande samt i övrigt i enlighet med förvaltningens förslag.
Äldrenämnden har således beslutat
att som sammanfattning i ärendet göra följande skrivning ”Med det
framtidsprogram som nu gäller för äldreomsorgen, tillsammans med de
förutsättningar som gäller inom andra kommunala organ för bostadsplanering
och anvisning av mark för bostäder anser äldrenämnden att det i nuläget inte
behöver tas nya initiativ till åtgärder för att underlätta uppförandet av
seniorbostäder. Enligt vår uppfattning har kommunledningen löpande kontakter
med en rad seniorföreningar som på olika sätt arbetar med dessa frågor. Vår
bedömning är att detta arbete kommer att leda till ökat antal seniorboende runt
om i kommunen”, samt
att kommunfullmäktige beslutar att härmed anse medborgarförslaget angående
seniorbostäder besvarat.
__________________

27 januari 2010

Diariet

15

Dnr ÄN 2009.27.739

§ 10
Antal gynnande beslut till särskilt boende december 2009.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret informerar i ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende december redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i december är 44 personer och en
är sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är åtta
personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i december 27 kvinnor och
17 män.
Avslag för december är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

27 januari 2010

Diariet

Dnr

§ 11
Information om tre enskilda ärenden.
Ann-Helen Erwing, verksamhetschef hemtjänsten inleder föredragningen.
Mikael Haraldsson, områdeschef informerar om det enskilda ärendet i
hemtjänsten.
_____
Boris Svensson, chef för hälso- och sjukvårdsorganisationen informerar om det
enskilda ärendet i särskilt boende.
_____
Eva Herbertson, utvecklingschef informerar om det enskilda ärendet i särskilt
boende.

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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27 januari 2010

§ 12
Delegeringsbeslut
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2009.
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2010-01-13.
c) Beslut från Länsstyrelsen 2009-12-17. Dnr 701-5039-09.
d) Beslut från Länsstyrelsen 2009-10-16. Dnr 701-654-09.
e) Beslut från Länsstyrelsen 2009-10-16. Dnr 701-657-09.
f) Beslut från Länsstyrelsen 2009-11-12. Dnr 701-655-09.
g) Beslut från Länsstyrelsen 2009-11-12. Dnr 701-658-09.
h) Beslut från Länsstyrelsen 2009-11-12. Dnr 701-1323-09.
i) Beslut från Länsstyrelsen 2009-12-16. Dnr 701-656-09.
j) Föreningsbidrag för lokalkostnad 2010.
k) Beslut från Länsstyrelsen 2009-12-28. Dnr 701-5497-09.
l) Detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3.
m) Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs.
n) Detaljplan för del av Hästkvarnen 7, Trossö.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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27 januari 2010

§ 13
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 221 Budget 2010 och plan 2011-2012.
§ 223 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för kommunens samlade
verksamheter.
§ 224 Ombudgetering 2009.
§ 226 Miljöbokslut 2008.
§ 243 Uppföljning per den 31 oktober 2009.
§ 244 Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 26,
Lövgrund.
§ 246 Svar på motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund.
Kommunstyrelsen
§ 315 Genomförande av tjänstedirektivet.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär nr 09:83. Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI).
Protokoll/Minnesanteckningar
Minnesanteckningar KPR:AU 2009-11-12.
Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2009-11-16.
Förtroendenämnden 2009-12-03.

___________________

18

27 januari 2010

§ 14
Frågor/Information
Äldrenämnden 2009-12-16 § 144
Alf Stålborg (SD) frågar varför inte Sverigedemokraternas tack till
nämndsekreteraren vid förra nämndssammanträdet protokollfördes.
Kent Lewén (FP)svarar Alf Stålborg.
___________________
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24 februari 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 februari 2010.

§ 15

Presentation Värdegrund.

§ 16

Information om hemsjukvården.

§ 17

Yttrande över detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl.

§ 18

Bokslut 2009.

§ 19

Återkallande av ärende. Avgift trygghetslarm.

§ 20

Beviljade ansökningar till särskilt boende januari 2010.

§ 21

Delegeringsbeslut.

§ 22

MEDDELANDEN.

§ 23

Frågor/Information.

___________________
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24 februari 2010

Plats och tid

Freden, Ruthensparre,
onsdagen den 24 februari 2010, kl 14.00 – 16.00

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Kerstin Johansson (S)

Övriga närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Kenneth Matsson (FP)
Anita Löfström (S)
Sören Svensson (S), kl 14.00-15.40 §§ 15-18
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)

tjänstemän

sekreterare

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
bitr verksamhetschef Boris Svensson
verksamhetschef Carina Thörnqvist
bitr verksamhetschef Maria Appelskog
personalspecialist Susanne Nordin
Gunvor Jyllhed, Värdegrunden, kl 14.00-15.40 §§ 15-18
Johan Blomqvist, Värdegrunden
Helen Berup, Värdegrunden, kl 14.00-15.40 §§ 15-18
Kerstin Nilsson, Värdegrunden, kl 14.00-15.00 §§ 15-18
Göran Pettersson, Värdegrunden, kl 14.00-15.40 §§ 15-18
Johan Ekström, Värdegrunden, kl 14.00-15.40 §§ 15-18
Marie-Louise Bescher
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24 februari 2010

Utses att justera

Bengt Lindström (M)

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Bengt Lindström

Paragraf: 15 - 23

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 mars 2010,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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24 februari 2010

Dnr
Diariet

§ 15
Presentation Värdegrund.
Gunvor Jyllhed, Johan Blomqvist, Helen Berup, Kerstin Nilsson,
Göran Pettersson och Johan Ekström informerar om sitt arbete med
äldrenämndens Värdegrund.
Temat för år 2010 är det Bästa Mötet.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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24 februari 2010

Diariet

Dnr ÄN 2009.68.770

§ 16
Information om hemsjukvården.
Per Jonsson, förvaltningschef och Eva Herbertson, utvecklingschef informerar i
ärendet.
Ett förslag till avtal är framtaget som presenterades för länets kommundirektörer
och landstingsdirektör den 22 februari 2010 i Ronneby.
Det fortsatta arbetet bedrivs med utgångspunkt i att de olika
fullmäktigeförsamlingarna ska kunna fatta beslut före sommaren.
Karlskrona kommun kommer att bjuda in berörd personal från primärvården till
workshops för att gemensamt hitta fram till nya arbetsformer.
Informationens tas till dagens protokoll.
__________________

5

24 februari 2010

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6

Dnr ÄN 2009.357.214

§ 17
Yttrande över detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl.
Planområdet är beläget vid Lyckebyvägen mellan Lyckeby Ekbacke och
Stationsvägen och omfattar bl a den tidigare handelsträdgården i Vedebylund,
området är cirka fyra hektar.
Äldrenämnden har lämnat sina synpunkter under samrådstiden vid sammanträdet
2009-09-23 § 96.
Äldreförvaltningen stödjer lokaliseringen av ett särskilt boende och en träffpunkt
(dagcentral) för äldre samt att planförslaget tillåter senior- och trygghetsboende i
området.
Planförslaget tar ett helhetsgrepp på området som får genom förtätning en mer
stadsmässig karaktär. Tillgängligheten inom planområdet förbättras då gatunät
inklusive gång- och cykelbanor för en ny och trafiksäkrare utformning.

cyklister

Tekniska förvaltningen har tagit fram en skiss för en gångpassage över
Stationsvägen i syfte att underlätta för gående och cyklister att nå Slottsbacken.
Äldreförvaltningen anser att det är viktigt att se helheten i området Slottsbacken –
Amiralen – Vedebylund tillsammans med Vedeby skola – Vårdcentralen –
Lyckeby centrum med skola där det redan finns hög frekvens av gång- och
cykeltrafik. Utöver de verksamheter som planeras för äldre i detaljplanförslaget
avser även handikappförvaltningen att utöka sina verksamheter i området.
Sammanlagt kommer antalet gående i området öka kraftigt. Karlskrona
Seniorhusförening har i sitt yttrande, i likhet med äldrenämnden, framfört ett
behov av att hitta en lösning för ett övergångställe. Äldreförvaltningen anser att
det finns starkt behov av att överväga att utföra ett övergångställe på den anvisade
platsen med de hastighetssänkande åtgärder som detta bör inneböra för att skapa
tryggare trafikmiljö för äldre kommuninvånare men också för gående och
i alla åldrar.
(forts.)

24 februari 2010

7

Dnr ÄN 2009.357.214

§ 17 (forts).
Yttrande över detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl.
Blekingetrafiken avser att göra en översyn av kollektivtrafiken i området
tillsammans med Karlskrona kommun. De närmaste busshållplatserna
Vårdcentralen och Vedeby skola trafikeras av landsvägsbussar och nattrafik vilket
antagligen tillfredsställer äldre personers åkande i mindre omfattning.
Äldreförvaltningen vidhåller behovet av en stadsbusslinje dagtid via
Lyckebyvägen. Vidare skall äldreförvaltningen beredas möjlighet att delta i den
översyn Blekingetrafiken planerar.
Äldreförvaltningens föreslår äldrenämnden besluta
att framföra ovanstående synpunkter med anledning av planförslaget.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

24 februari 2010

Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

8

Dnr ÄN 2008.439.042

§ 18
Bokslut 2009.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet tillsammans med
verksamhetscheferna.
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetschef Carina Thörnqvist redovisar målen för Dagliga
aktiviteter.
Bitr verksamhetschef Maria Appelskog redovisar målen för Hemtjänsten.
Verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren redovisar målen för Särskilt
boende.
Chef för hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson redovisar
målen för hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Personalspecialist Susanne Nordin redovisar personalbokslutet.
Ansvarig ekonom Peter Arkeklint redovisar det ekonomiska läget.
Utvecklingschef Eva Herbertson redovisar uppföljning av effektmål.

Äldrenämnden anser att det uppdrag som nämnden sammantaget har, att genom
bistånd i olika former skapa en trygg och säker livssituation och en skälig
levnadsnivå för de personer som inte kan klara av detta på annat sätt, har fullföljts
inom anvisade ramar och med en kvalitet som betraktas som god.
Det totala utfallet avviker positivt med 0,2 Mkr för helåret 2009. Verksamhetens
intäkter avviker positivt med 2,8 Mkr och verksamhetens kostnader negativt med
2,6 Mkr mot budget för 2009.
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat

Utfall
126 852
-786 393
-659 541
659 770
229

Budget
124 019
-783 788
-659 769
659 769
0
(forts)

Avvikelse
2 833
- 2 606
228
1
229

24 februari 2010

Dnr ÄN 2008.439.042

§ 18 (forts).
Bokslut 2009.
Kent Lewén (FP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
Äldreförvaltningens föreslår äldrenämnden besluta
att resterande del av stimulansmedel 12 Mkr överförs till år 2010,
att hemställa hos kommunstyrelsen om att ej nyttjade investeringsmedel om
1,7 Mkr överförs till år 2010, samt
att i övrigt godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för 2009.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________
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24 februari 2010

Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

10

ÄN 2009.414.706

§ 19
Återkallande av ärende. Avgift trygghetslarm.
Äldrenämnden beslutade under § 115, 2009
”Äldrenämnden har således beslutat föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige att fastställa avgift för trygghetslarm i ordinärt boende för år 2010
till 150 kronor/månad”.
Vid kommunfullmäktiges behandling av nämndens framställan beslutade fullmäktige att
återremittera ärendet.
Äldrenämnden kan nu konstatera att nämndens framställan inte längre är aktuell, varför
nämnden önskar återkalla ärendet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att meddela kommunstyrelsen att nämnden önskar återkalla ärendet om höjda avgifter
för trygghetslarm.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

24 februari 2010

Diariet

11

Dnr ÄN 2010.21.739

§ 20
Antal gynnande beslut till särskilt boende januari 2010.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson- Sjögren,
verksamhetschef informerar i ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende januari redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i januari är 30 personer och ingen
är sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är fem
personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i januari 18 kvinnor och
12 män.
Avslag för januari är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

24 februari 2010

§ 21
Delegeringsbeslut
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret januari 2010.
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2010-02-10.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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24 februari 2010

13

§ 22
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 8 Uppföljning per den 30 november 2009.
Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsens beslut nr 16. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting om ett program för en god äldreomsorg.
Protokoll/Minnesanteckningar
Kommunala pensionärsrådets AU 2010-01-14.
___________________

24 februari 2010

14

§ 23
Frågor/Information
Personalfrågor
Per Jonsson, förvaltningschef informerar i följande personalfrågor.
Personalspecialist Susanne Nordin efterträder Erling Svensson, som går i pension,
till verksamhetschef för verksamhetsområdet Resurs- och Kompetensförsörjning.
Efterträdare till Susanne Nordin utses inom serviceförvaltningen.
Annika Tronje har utsetts till tjänsten som socialt ansvarig samordnare, SAS.
Branden på Pantarholmen
Per Jonsson, förvaltningschef informerar om det arbete som startade på Fregatten
med anledning av branden som utbröt på Pantarholmen den 13 februari 2010.
Personalen som tjänstgjorde hanterade den uppkomna situationen med
inträngande rök på ett mycket bra sätt.
___________________

24 mars 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 mars 2010.

§ 24

Information om hemsjukvården.

§ 25

Avvikelserapportering kv 1 och 2 år 2009.

§ 26

Budgetuppföljning per februari 2010.

§ 27

Attest- och delegationsreglemente.

§ 28

FoU-avtal 2011 – 2014.

§ 29

Beviljade ansökningar till särskilt boende februari 2010.

§ 30

Delegeringsbeslut.

§ 31

MEDDELANDEN.

§ 32

Frågor/Information.

___________________

1

24 mars 2010

Plats och tid

Freden, Ruthensparre,
onsdagen den 24 mars 2010, kl 14.00 – 15.10

Beslutande

ordförande
ledamöter

Jan-Åke Nordin (M)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Gunhild Arvö (FP)
Veste Brynestam (C)
Elin Håkansson (KD)
Eva-Lotta Altvall (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Camilla Persson (V)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Kenneth Matsson (FP)
Kerstin Johansson (S)

Övriga närvarande ersättare

Erik Gisslén (M)
Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Christer Göstasson (S)
Sören Svensson (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)

tjänstemän

sekreterare

Utses att justera

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson
samordnad personalspecialist Anna Bergström
Marie-Louise Bescher

Gunhild Arvö (FP)

2

24 mars 2010

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Gunhild Arvö

Paragraf: 24 - 32

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 mars 2010,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

3

24 mars 2010

Diariet

Dnr ÄN 2009.68.770

§ 24
Information om hemsjukvården.
Eva Herbertson, utvecklingschef informerar i ärendet.
Nuläge


Den 15 mars gjordes en avrapport till kommunstyrelsernas ordförande i
Blekinge samt till landstingets politiska ledning.
 Avtalsförslaget är framtaget.
 Slutrapporten ska vara klar den 29 mars.
 Arbete med planering av workshops pågår för de personer inom
primärvården i Karlskrona som berörs. Workshops planeras till den
6 och 10 maj.
Tidplan




31 mars ska avtal, beslutsunderlag/rapporter och skattesatsen vara klar.
Planering är att i juni månad tas beslut i fullmäktigeförsamlingarna i
Blekingekommunerna och Landstinget.
Om beslut fattas ska anställningserbjudande lämnas senast den 30
september.

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

4

24 mars 2010

Diariet

5

Dnr ÄN 2010.056.770

§ 25
Avvikelserapportering kv 1 och 2 år 2009.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet.
1 kv 2009
Av de 53 avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 43, 81 % för utebliven
medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har rapporterats skadad eller lidit
men av inträffade avvikelser i samband med läkemedelshanteringen. Av 33
omvårdnad/incidenter är 23 rapporterade från hemtjänsten och här var det brister i
tillsyn och felaktigt, utebliven eller bristande personlig omvårdnad samt brister i
informationsöverföringen som framförallt rapporterades.
2 kv 2009
Av de 67 avvikelserna i läkemedelshanteringen svarad 56, 84 % för utebliven
medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har inte rapporterats skadad eller
lidit men av inträffade avvikelser i samband med läkemedelshanteringen. Av de
26 omvårdnad/incidenter är 16 rapporterade från hemtjänsten och det var brister i
informationsöverföringen och brister i tillsyn som framförallt var rapporterade.
Informationens tas till dagens protokoll.
__________________

24 mars 2010

Diariet

Dnr ÄN 2010.053.042

§ 26
Budgetuppföljning per februari 2010.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per februari månad 2010 uppgår till
+ 1,1 Mkr. (- 2,2 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för helår uppgår till 0,0 Mkr.
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad
Utfall

Utfall
21 305
-129 868
-108 562

Budget
21 460
-131 089
-109 629

Avvikelse
-155
1 222
1 067
1 067

Antal disponibla bostäder för februari månad uppgår till 13 lägenheter.
Uppgifter om antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i
februari saknas vid rapporteringstillfället.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för februari 2010.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________
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24 mars 2010

Diariet

Dnr ÄN 2010.054.002

§ 27
Attest- och delegationsreglemente.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
Ett samlat dokument har tagits fram för äldreförvaltningens attest- och
delegationsreglemente.
Delegering gäller uppgifterna inom områdena:





Delegation över beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).
Delegation över beslut rörande övrig reglerad verksamhet.
Delegation över ekonomiadministration.
Delegation över personaladministration.

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa delegationsförteckning enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________
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24 mars 2010

Diariet
Kommunstyrelsen

8

ÄN 2010.055.730

§ 28
FoU-avtal 2011-2014.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Eva Herbertson, utvecklingschef informerar om det arbete som Karlskrona
kompetenscenter utfört under året och vilka planerna är för framtiden
Förslag till nytt avtal med Landstinget Blekinge gällande gemensam forskningsoch utvecklingsverksamhet för perioden 1 januari 2011 – 31 december 2014
föreligger.
I förslaget till avtal framgår att Karlskrona kommuns årliga kostnad uppgår till
0,8 Mkr. Av den kostnaden belastar 0,6 Mkr äldreförvaltningen och 0,2 Mkr
handikappförvaltningen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen att för åren 2011 – 2014 teckna avtal med
Landstinget Blekinge gällande gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

24 mars 2010

Diariet

Dnr ÄN 2010.21.739

§ 29
Antal gynnande beslut till särskilt boende februari 2010.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson- Sjögren,
verksamhetschef informerar i ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende februari redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i februari är 37 personer och en är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är tre personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i februari 19 kvinnor och
18 män.
Avslag för februari är noll (0).
Statistik över antalet personer som har en diagnostiserad demenssjukdom skall
fortsättningsvis ingå i månadsstatistiken.
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

9

24 mars 2010

10

§ 30
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret februari 2010.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2010-03-10.
Deetaljplan för del av Skantze 7, Trossö.
Kommunala Pensionärsrådets utställningsyttrande avseende detaljplan för del
av Vedebylund 1:1 m fl.
e) Beslut avseende ansökan om godkännande som utförare av biståndsbedömda
hemtjänstinsatser 2010-02-16, Gertrud Solutions AB.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

24 mars 2010

11

§ 31

MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 37 Prishöjning, försäljning måltider inom Kostenhetens verksamhetsområde från
och med den 1 mars 2010.
Landstinget Blekinge
Verksamhetsberättelse 2009.
___________________

24 mars 2010

12

§ 32
Frågor/Information
Stöld av medicin
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerade i ärendet.
Diskriminering
Anna Bergström, samordnad personalspecialist informerar i ärendet.
God tandstatus
Lena Tvede-Jensen (S) vill ha information om förbättring gjorts angående den
uppsökande verksamheten för god tandstatus.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska lämnar information på
äldrenämnden den 28 april.
Pensionsavgång
Verksamhetschef för Resurs- och kompetensförsörjning Erling Svensson avgår
med pension den 31 mars 2010.
Erling Svensson tackar för sig med ett litet tal.
Ordföranden tackar Erling Svensson för det arbete som han har utfört under
årens lopp.
___________________

28 april 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 28 april 2010.

§ 33

Vårdtagarfokuserat förbättringsarbete – information från genombrottsprojektet vid
Björklycka.

§ 34

Årsredovisning av 2009 års donationsfonder.

§ 35

Information om hemsjukvården.

§ 36

Riktlinjer för anställning som anhörigvårdare.

§ 37

Budgetuppföljning per mars 2010.

§ 38

Redovisning av stimulansmedel för äldre.

§ 39

Beviljade ansökningar till särskilt boende mars 2010.

§ 40

Delegeringsbeslut.

§ 41

MEDDELANDEN.

§ 42

Frågor/Information.

___________________

1

28 april 2010

Plats och tid

Freden, Ruthensparre,
onsdagen den 24 april 2010, kl 14.00 – 15.30

Beslutande

ordförande
ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Marianne Nordin (M)
Kerstin Johansson (S)

Övriga närvarande ersättare

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

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson, kl 14.00-14.45 §§ 33-35
ansvarig ekonom Peter Arkeklint
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
bitr verksamhetschef Boris Svensson
verksamhetschef Carina Thörnqvist
medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson
områdeschef Ann-Sophie Olsson, kl 14.00-15.15 §§ 33-39
undersköterska Bozena Fager, kl 14.00-15.15 §§ 33-39
undersköterska Eva Andersson, kl 14.00-15.15 §§ 33-39
finansekonom Hans Svensson, serviceförvaltningen,
kl 14.00-14.40 §§ 33-34
Marie-Louise Bescher
Elin Håkansson (KD)

2

28 april 2010

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Elin Håkansson

Paragraf: 33 - 42

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 5 maj 2010,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

3

28 april 2010

Diariet

Dnr ÄN

§ 33
Vårdtagarfokuserat förbättringsarbete – Information från
genombrottsprojektet vid Björklycka.
Eva Herbertson, utvecklingschef inleder informationen.
Ann-Sophie Olsson, områdeschef informerar tillsammans med Bozena Fager och
Eva Andersson undersköterskor på Björklycka om vårdtagarfokuserat
förbättringsarbete som har pågått under ett år.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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28 april 2010

Diariet
Serviceförvaltningen

5

Dnr ÄN 2002.0229.046

§ 34
Äldrenämnden har tre fonder vars årsredovisning ska lämnas till
Länsstyrelsen.
Karl Gustafssons fond, Elineberg
Fondens ändamål skall vara att främja vård av behövande ålderstigna på Elineberg
genom att på olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att
för dem anordna underhållning, extra kalas o s v.
Under året har 6 238 kronor utdelats.
Leopold Rubens sjukvårdsfond
Fondens avkastning skall användas för inköp av medicin och för annan hjälp åt
mindre bemedlade sjuka personer, som är mantalsskrivna i Augerums och
Flymens församlingar.
Under året har 16 500 kronor utdelats.
May Carlssons minnesfond
Fondens ändamål skall vara att främja vården av behövande ålderstigna som bor
på någon av de kommunala äldreboenden på Trossö i Karlskrona, genom att på
olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att för dem
anordna underhållning, kalas o s v.
Under året har 35 616 kronor utdelats.
Revisionsgranskning är utförd av auktoriserade revisorer.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättade årsredovisningar för 2009.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

28 april 2010

Diariet

Dnr ÄN 2009.68.770

§ 35
Information om hemsjukvården.
Eva Herbertson, utvecklingschef informerar i ärendet.



Workshops kommer att hållas den 6 och 10 maj 2010.
Planering av inspirationsdagar i höst pågår.

Kent Lewén (FP) informerar att ett missiv tas fram från den politiska ledningen i
Karlskrona.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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28 april 2010

Diariet
Ledningssystemet
Daglig verksamhet

7

Dnr ÄN 2010.111.023

§ 36
Riktlinjer för anställning som anhörigvårdare.
Carina Thörnqvist, verksamhetschef Dagliga aktiviteter föredrar ärendet.
Anhörigvårdare/stödjare är en person som inom familjen, släkten eller vänkretsen
hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte längre
klarar av vardagen på egen hand.
Förslag till ny ärendegång:







Brukaren ansöker om bistånd och har en anhörig som de vill skall bli
anställd.
Biståndshandläggaren gör ett hembesök och utreder och tar beslut om
vilka behov av insatser som brukaren har.
Områdeschefen skall inför verkställigheten pröva om hemtjänsten i första
hand kan tillgodose behoven av insatser. Vid språksvårigheter skall
områdeschefen i första hand stämma av med språkbanken för att se om
behovet kan tillgodoses.
Om hemtjänsten inte kan tillgodose brukarens behov prövas
anhöriganställning av områdeschefen som är ansvarig för anhörigvårdarna.
Uppföljning av beslutade insatser ska genomföras minst var 6:e månad av
biståndshandläggare.

Förslag på riktlinjer för anställning av anhörigvårdare:





Ansökan om att få en anhörig anställd, ska komma från brukaren.
Anställning av en anhörig kan ske om områdeschefen gör bedömningen att
hemtjänsten inte kan tillgodose behoven och brukarens beviljade insatser
är minst 20 timmar per vecka.
Behovet ska bedömas som långvarigt, mer än sex månader. Vid kortare
och akuta problem skall i första hand prövas möjligheterna att få ersättning
upp till 100 dagar via Försäkringskassan för närståendevård.
För att bli anhöriganställd är personlig lämplighet ett krav.
forts.

28 april 2010
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Dnr ÄN 2010.111.023

§ 36 (forts)
Riktlinjer – Anställning av anhörigvårdare.







Anställningen ska innebära en kvalitet för brukaren som inte kan
tillgodoses genom hemtjänsten.
Anställningen kan inte ske om anhörigvårdaren har sjukersättning eller
pension. Om pensionering inträder under anställningstiden, avslutas
anställningen.
Anställningen som anhörigvårdare enligt HÖK avtal, får inte i
kombination med förvärvsarbete (inom vård och omsorg i kommunen) bli
mer än heltid sammanlagt.
Anställning som anhörigvårdare enligt PAN avtal får inte överstiga 48
timmar i veckan.
Brukarens individuella insatser av behov skall kunna tillgodoses enligt
biståndsbeslut.
Den person som blir anställd som anhörigvårdare ska samarbeta med
kommunens företrädare och delta i eventuella möten och informationer när
kallelse kommer.

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa riktlinjer för anställning av anhörigvårdare enligt
äldreförvaltningens förslag,
att riktlinjerna omedelbart skall tillämpas för nya beslut om anställning av
anhörigvårdare, samt
att för pågående anställningar som anhörigvårdare tillämpa riktlinjer första
gången i samband med omprövning av beslut.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

28 april 2010

Diariet

Dnr ÄN 2010.053.042

§ 37
Budgetuppföljning per mars 2010.
Peter Arkeklint, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per mars månad 2010 uppgår till
+ 1,8 Mkr. (- 2,2 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för helår uppgår till –4,3 Mkr.
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad
Utfall

Utfall
31 777
- 194 056
- 162 280

Budget
32 190
- 196 234
- 164 044

Avvikelse
- 413
2 178
1 764
1 764

Antal disponibla bostäder för mars månad uppgår till 15 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i mars uppgår
till sex.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för mars 2010.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________
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Diariet
Socialstyrelsen
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Dnr ÄN 2007.114.730

§ 38
Redovisning av stimulansmedel för äldre.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Enligt direktiv från Socialstyrelsen har redovisning hitintills använda
stimulansmedel upprättats.
Sammantaget av 2007, 2008 och 2009 års stimulansbidrag återstår 10,3 Mkr av
totalt erhållet bidrag om 21,4 Mkr. Ej använda medel förs över i ny räkning 2010.
Generellt sett gäller för samtliga projekt som finansieras via dessa
stimulansbidrag att det råder en tidsmässig förskjutning mellan utbetalning av
bidraget och förbrukning av dem.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad redovisning över stimulansmedel för äldre.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

28 april 2010

Diariet

11

Dnr ÄN 2010.21.739

§ 39
Antal gynnande beslut till särskilt boende mars 2010.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson- Sjögren,
verksamhetschef informerar i ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende mars redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i mars är 33 personer och noll (0)
är sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är en person.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i mars 15 kvinnor och
13 män.
Avslag för mars är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.

_________________

28 april 2010

§ 40
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2010.
Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2010-04-14.
Dom i mål nr 360-09 från Kammarrätten i Jönköping.
Yttrande angående detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 41

MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 32 Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011.
§ 35 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 februari 2010.
§ 38 Inventarier till det särskilda boendet Lövgrund.
§ 46 Svar på medborgarförslag om seniorbostäder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 49 Bokslutsberedning 2009.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror 2009-12-31.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Cirkulär 10:21. Vård och omsorg i annans hem – viktigt avgörande.
Prestationsbaserat statsbidrag till stöd för ett långsiktigt och systematiskt
förbättringsarbete.
Cirkulär 10:23. Vårpropositionen för år 2010.
___________________
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§ 42
Frågor/Information
Svar på frågan om Uppsökande tandvård
Lena Tvede-Jensen (S) har tidigare ställt rubricerad fråga.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar på frågan genom
olika statistikuppgifter.
Svar på frågan om antal höftfrakturer
Gunhild Arvö (FP) har tidigare ställt rubricerad fråga.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar på frågan genom
olika statistikuppgifter.
Fallrisk och nattfasta
Gunhild Arvö (FP) undrar som det finns någon koppling mellan fallrisken och
nattfastan.
Ann-Britt Mårtensson medicinskt ansvarig sjuksköterska ber att få återkomma
med svar.
___________________

26 maj 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 26 maj 2010.

§ 43

Information om nattfasta.

§ 44

Rapport Eget val i hemtjänsten.

§ 45

Information om kvalitetspriset 2010.

§ 46

Uppföljning av förbättringsarbeten baserade på 2008 års Kvalitetsbarometer.

§ 47

Behörighet och loggningsrutiner för Procapita Vård och Omsorg.

§ 48

Förslag till Översiktsplan 2030.

§ 49

Svar på tillsynsrapport angående Pantern.

§ 50

Förändringar inom särskilt boende.

§ 51

Delårsbokslut och budgetuppföljning per april 2010.

§ 52

Beviljade ansökningar till särskilt boende april 2010.

§ 53

Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska.

§ 54

Delegeringsbeslut.

§ 55

MEDDELANDEN.

§ 56

Frågor/Information.

___________________
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26 maj 2010

Plats och tid

Freden, Ruthensparre,
onsdagen den 26 maj 2010, kl 14.00 – 16.50

Beslutande

ordförande
ledamöter

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S), kl 14.00-16.35 §§ 43-51
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Gunhild Arvö (FP)
Elin Håkansson (KD)
Eva-Lotta Altvall (S)
Karl-Erik Olsson (S), kl 14.00-16.35 §§ 43-51
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Camilla Persson (V), kl 14.00-16.35 §§ 43-51
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Christer Göstasson (S)
Anita Löfström (S), kl 16.35-16.50 §§ 52-56
Sören Svensson (S), kl 16.35-16.50 §§ 52-56
Lena Tvede-Jensen (S), kl 16.35-16.50 §§ 52-56

Övriga närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Kenneth Matsson (FP), kl 14.00-16.45 §§ 43-52
Anita Löfström (S), kl 14.00-16.35 §§ 43-51
Sören Svensson (S), kl 14.00-16.35 §§ 43-51
Lena Tvede-Jensen (S), kl 14.00-16.35 §§ 43-51
Alf Stålborg (SD)

tjänstemän

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig controller Peter Arkeklint, kl 14.00-16.40 §§ 43-52
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
chef hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson
medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson
leg dietist Madeleine Ahlgren, kl 14.00-14.10 § 43
verksamhetsanalytiker M Gruvberger, kl 14.00-14.20 §§ 43-44
verksamhetschef Ann-Helen Erwing, kl 14.00-16.40 §§ 43-52
verksamhetschef Carina Thörnqvist, kl 14.00-16.15 §§ 43-51
verksamhetschef Susanne Nordin
SAS Annika Tronje, kl 14.00-16.40 §§ 43-52
ansv personalspecialist A Bergström, kl 14.00-16.40 §§ 43-52
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26 maj 2010

sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Eva-Lotta Altvall

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Eva-Lotta Altvall

Paragraf: 43 - 56

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 1 juni 2010,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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Diariet

Dnr ÄN 2009.425.739

§ 43
Information om nattfasta.
Madeleine Ahlgren, leg dietist informerar i ärendet.
En redovisning av nattfastemätning 2008, 2009 och aprilmätning 2010 görs.
2008
Antal brukare 655.
Antal avdelningar 80.
Spridning 4,3 – 18,3 timmar på individnivå.
Medel 13,4 timmar.
2009
Antal brukare 723.
Antal avdelningar 86
Spridning 3 – 17 timmar på individnivå.
Medel 12,4 timmar.
2010 – aprilmätning
Antal brukare 560.
Antal avdelningar 69.
Spridning 2,5 – 17,3 timmar på individnivå.
Medel 12,1 timmar.

Informationens tas till dagens protokoll.
___________________
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Diariet

5

Dnr ÄN 2009.55.730

§ 44
Rapport – Eget val i hemtjänsten.
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker informerar i ärendet.
Valfrihetssystem inom ordinärt boende i hemtjänsten är infört fr o m 2008-11-01.
Samtliga brukare med biståndsbedömda insatser har möjlighet att välja utförare.
Olika val kan göras för de tre insatskategorierna omvårdnad, service samt städ och
tvätt.
Under perioden november 2008 – mars 2010 har totalt fem utförare varit
godkända och verksamma inom valfrihetssystemet.
Nu aktuell redovisning avser förhållandena 2010-03-31 samt förändringar under
senaste året och senaste kvartalet.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

26 maj 2010

Diariet

6

Dnr ÄN 2010.145.029

§ 45
Information om Kvalitetspriset 2010.
Eva Herbertson, utvecklingschef informerar i ärendet.
Äldrenämnden har sedan 2001-09-19 beslutat om instiftande av ett kvalitetspris.
För att få tävla om kvalitetspriset har förutsättningarna varit att tävlande arbetslag
skall ha inlämnat en presentation hur kvalitetsprojektet har framarbetats.
Äldreförvaltningen har tillsammans med en mindre arbetsgrupp som planerar för
äldrenämndens kvalitetsvecka tagit fram ett förslag till förändring av
förutsättningarna för kvalitetspriset som bygger på ett nomineringsförfarande.
Förslaget bygger på att de som har erfarenhet, känner till, eller på annat sätt har
kunskap om äldrenämndens verksamhet ska kunna genom ett nomineringsförfarande nominera.





Det bästa Särskilda boendet
Den bästa hemtjänstgruppen/arbetslaget
Den bästa träffpunkten
Den bästa medarbetaren

Förvaltningen kommer att på olika sätt informera om möjligheten att nominera
under perioden 2010-08-23 till 2010-10-08.
Juryn, som består av äldrenämndens 1:e respektive 2:e vice ordföranden samt
kommunala pensionärsrådets vice ordförande, kommer efter avslutad nominering
få ett sammanställt underlag med nomineringar och motiveringar för att sedan
utse pristagare enligt framtagna kriterier.
Förvaltningen har fått i uppdrag att till arbetsutskottet revidera kriterier för
kvalitetspriset. Ett förslag kommer att utarbetas till Äldrenämnden i juni månad.
forts.

26 maj 2010
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Dnr ÄN 2010.145.029

§ 45 (forts).
Information om Kvalitetspriset 2010.
Pristagarna kommer att presenteras i samband med äldrenämndes kvalitetsvecka i
oktober 2010.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förslaget.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslaget till förändringar i äldrenämndes kvalitetspris.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

26 maj 2010

Diariet

8

Dnr ÄN 2008.124.730

§ 46
Uppföljning av förbättringsområden baserade på 2008 års
Kvalitetsbarometer.
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
Utifrån Kvalitetsbarometern 2008 fanns det några generella förbättringsområden
inom äldrenämndens verksamheter.




Flexibiliteten - Möjligheten att påverka insatserna i den dagliga omsorgen,
tillfälligt kunna få hjälp med annat.
Aktiviteter - Utevistelse, social samvaro.
Personalkontinuiteten.

Därtill har äldrenämnden i tidigare beslut ändrat villkoren för ledsagning och
sociala aktiviteter för att bättre kunna tillgodose inköp av dagligvaror.
Uppdraget till verksamheterna har varit att ta fram sina möjliga
förbättringsområden. Detta har skett i stor omfattning och medfört fokusering på
och medvetenhet om förbättringsområdena och dess betydelse.
Förbättringsområdena inom särskilda boenden inriktar sig huvudsakligen på
aktiviteter och utevistelser för brukarna. Hemtjänsten inriktar sig huvudsakligen
på personalkontinuitet och personalkontakter.
Lägesrapporten visar att många förbättringar har gjorts och arbetet sker med en
större medvetenhet än tidigare.
Nästa Kvalitetsbarometer genomförs i januari 2011 och resultat beräknas i
april-maj 2011.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

26 maj 2010
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9

Dnr ÄN 2009.365.005

§ 47
Behörighet och loggningsrutiner för Procapita Vård och Omsorg.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Äldreförvaltningen har idag ca 2000 användarkonton varav de flesta är Procapitaanvändare. Alla har ett eget inloggningsnamn och lösenord till det administrativa
nätet och Procapita. Eftersom alla har en egen inloggning går det att spåra vem
som varit inloggad. Varje yrkesroll har olika användarroller. Äldreförvaltningens
ambition är att de som är användare i Procapita skall ha tillgång till den
information de behöver om brukaren så att de kan utföra de insatser brukaren är
beviljad. Användare skall endast ta ut information om den brukare som denne
skall utföra insatser hos. Systemet kan ge användaren behörighet endast till de
brukare användaren utför insatser hos. Vårdpersonal byter arbetsplatser och då är
risken att de inte får tag i den information de behöver pga att man inte hunnit
ändra behörigheten. Administrativt klarar äldreförvaltningen inte av den
hanteringen.
Loggningsrutin
Systemansvarig för Procapita gör en gång per månad ett slumpmässigt uttag av
dag och klockslag. Kontrollen består av att se vad användaren gjort och vilken
brukare man har hämtat uppgifter på den dagen och klockslaget man varit
inloggad i Procapita. Loggningsrutinerna ingår i förvaltningens plan för
internkontroll.
Sekretess
Sekretess gäller mellan äldreförvaltningen och handikappförvaltningen varför
muntligt samtycke kommer att inhämtas från den enskilde i de fall då
äldreförvaltningen är utförare. Samtycke dokumenteras i Procapita.
forts.

26 maj 2010
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Dnr ÄN 2009.365.005

§ 47 (forts).
Behörighet och loggningsrutiner för Procapita Vård och Omsorg.
Användarrollerna är









Områdeschef
Biståndshandläggare
Personal Hälso- och sjukvårdsorganisationen
Verksamhetschef
Myndighetschef
Vårdpersonal
Larmteam
Externa utförare

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att anta ovanstående förslag till behörighet i Procapita,
att anta ovanstående redovisade loggningsrutiner, samt
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att lägga till text till sekretessförbindelsen om
gällande loggningsrutiner och hur behörigheten får användas i Procapita.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

26 maj 2010

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

11

Dnr ÄN 2010.121.212

§ 48
Förslag till Översiktsplan 2030.
Förslag till Översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun är översänt till
äldrenämnden och är utställt för allmän granskning till den 9 juni 2010.
Visionen för Karlskrona kommuns utveckling bygger på de fyra hörnstenarna som
gäller sedan tidigare:





Den attraktiva livsmiljön
Det växande näringslivet
Den bästa kunskapen
Det öppna sinnet

Strategierna för Karlskrona kommuns fortsatta utveckling mot det hållbara
samhället är:








Förtätning och förädling
Funktionsblandning
Förbättrad kollektivtrafik
Förnyelsebar energi
Grönare stad
Effektivare infrastruktur
Levande landsbygd

Översiktsplanen tar upp följande mål/inriktning för äldreomsorgen.
-

Vid planering av nya bostadsområden eller förtätning görs detta i samverkan
mellan förvaltningar så att behovet av bostäder för människor med särskilda
behov tillgodoses.
forts.

Dnr ÄN 2010.121.212
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§ 48 (forts).
Förslag till Översiktsplan 2030.
-

-

-

Nybyggda bostäder, utomhusmiljöer och allmänna byggnader ska ha en god
tillgänglighet i alla åldrar, både som fysisk miljö och ur trivsamhets- och
trygghetsaspekter.
Planering och nybyggnation av bostadsbeståndet för äldre ska ske så att de ska
kunna nyttjas av personer med omfattande behov av stöd, omsorg och/eller
vård.
Vid planering av nya bostadsområden eller förtätning förs detta så att
efterfrågan av seniorbostäder och trygghetsboende tillgodoses.

I samrådsfasen framförde äldrenämnden att översiktsplanen bör kompletteras med
en strategi för att öka tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar i sin kommentar att den ställer stora krav
på tillgänglighetsanpassning vid nybyggnation, samt vid om- och tillbyggnad. I
alla offentliga lokaler ställs krav på god tillgänglighet.
Synpunkter
Äldreförvaltningen framhåller vikten av god tillgänglighet i hela samhället för
samtliga medborgare. En stor del av det befintliga bostadsbeståndet i
flerbostadshus är byggt enligt gamla byggnormer och saknar hiss. Genom åtgärder
som syftar till god tillgänglighet i dessa fastigheter skapas attraktiva livsmiljöer
för alla invånare. Översiktsplanen bör lyfta upp strategier hur sådana åtgärder kan
stimuleras.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att lämna sina synpunkter på förslag till Karlskrona kommuns Översiktsplan
2030 enligt ovan.
Äldreförvaltningen kompletterar med tillägg till synpunkter.
God tillgänglighet förutsätter också att det finns tillräckliga parkeringsytor i
närheten av servicefunktioner som kräver av- och påstigningszoner i direkt
anslutning och parkeringsplatser i närheten för personer med nedsatt
rörelseförmåga. Sådana servicefunktioner är till exempel särskilda boenden,
vårdcentraler och apotek. Äldreförvaltningen menar att dessa
parkeringsmöjligheter inte får försämras genom de förtätande strategier som
översiktsplanen förespråkar. Förtätningen ska automatiskt kompletteras med
översyn av parkeringsmöjligheter vid viktiga servicefunktioner.
forts.
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§ 48 (forts).
Förslag till Översiktsplan 2030.
2:e vice ordförande Peter Johansson (S) lämnar tilläggsförslag.
Äldrenämnden vill framföra synpunkter för att främja möjligheter för äldre att
aktivera sig fysiskt i närmiljön. Dessa synpunkter bör beaktas i planeringsarbetet.
Det är ett välkänt faktum att åldersrelaterade funktionshinder är ett vanligt
problem som påverkar människors rörlighet. Det är därför viktigt att skapa
förutsättningar för människor att kunna upprätthålla sin rörlighet och delaktighet
för att kunna bevara sin funktionella förmåga och förebygga ytterligare
funktionshinder. Tillgängligheten till den fysiska miljön i vid bemärkelse är av
betydelse för äldre personers villkor i samhället.
Syftet är att förbättra utemiljön så det blir tillgängligare, säkrare och tryggare för
äldre samt att skapa miljöer som är aktivitetshöjande.
Syftet är vidare att få en ökad kunskap kring vilka förbättringar som krävs för att
äldre ska kunna bo kvar i sitt bostadsområde med så god hälsa och livskvalitet
som möjligt.
Utformningen av den fysiska miljön till de äldres behov och förutsättningar
minskar i många fall behovet av särlösningar och det är betydelsefullt att äldre
personer själva aktivt delar i arbetet i utformningen av närmiljön med tillträde till
allmänna platser.
Äldre personer upplever ofta att tillgängligheten i gångmiljön är dålig och att de
har svårigheter att ta sig fram i sin närmaste omgivning. Graden av tillgänglighet
i ett område har nära samband med säkerheten, eftersom de fallolyckor som
fotgängare råkar ut för i gångmiljön ofta orsakas av hinder i omgivningen.
forts.
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§ 48 (forts).
Förslag till Översiktsplan 2030.
Exempel på förbättringsåtgärder kan vara enkelriktning av gata, breddning av
trottoar, kontrastmarkering och avfasning av trottoarkant, åtgärdande av t ex
gropigheter i gångbanan, utplacering av bänkar för ”vilopauser” och som
”mötesplatser”, gärna med detaljer som exempelvis armstöd på bänkarna. Vidare
kan det exempelvis gälla lutningar av gångvägar och placering av
övergångställen. På gångvägar där cykel- och mopedtrafik är tillåten bör
trottoarerna vara extra breda.
Betydelsen av en god och billig kollektivtrafik kan inte nog understrykas, vilket
underlättar och uppmanar äldre till att röra sig och deltaga i samhällslivet.
Bilaga 1
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) och 1.e vice ordförande Kent Lewén (FP) yrkar
bifall till Peter Johanssons tilläggsförslag och till äldreförvaltningens
tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition på äldreförvaltningens ursprungliga förslag,
Peter Johanssons tilläggsförslag och äldreförvaltningens tilläggsförslag och finner
att äldreförvaltningens ursprungliga förslag samt de båda tilläggsförslagen
enhälligt besvarats med ja.
Äldrenämnden har således beslutat
att lämna sina synpunkter på förslag till Karlskrona kommuns Översiktsplan
2030 enligt ovan.
__________________

Diariet
Länsstyrelsen i Blekinge län

Dnr ÄN 2009.373.730

26 maj 2010
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Socialstyrelsen

§ 49
Svar på tillsynsrapport angående Pantern.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Länsstyrelsen Blekinge Län har under oktober 2009 genomfört tillsyn enligt 13
kap 2 § socialtjänstlagen, SoL av särskilda boendet Pantern i Karlskrona kommun.
Länsstyrelsens beslut 2009-12-28 har tillställts äldrenämnden med begäran om
svar på vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de påtalade
bristerna.
Äldrenämndens yttrande ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den
30 juni 2010.
De områden som berörs i skrivelsen till Socialstyrelsen är:








Kommunens mål och policy
Beskrivning av verksamheten
Bemanning och kompetens
Självbestämmande, trygghet, integritet och bemötande
Dokumentation i verkställighet
Jämställdhet
Beredskapsplan

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att överlämna yttrande över tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL av
särskilda boendet Pantern i Karlskrona kommun till Socialstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

Diariet
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§ 50
Förändringar inom Särskilt boende.
Äldrenämnden beslutade under § 134 -2009 att ge äldreförvaltningen i uppdrag att
återkomma till nämnden med förslag till reducering av bostäder i särskilt boende
vid enheter med varaktigt vakanta bostäder. Nämndens beslut var en del i
budgetbeslutet inför 2010 och föranlett av att nämnden inte beslutade enligt
förvaltningens förslag att stänga det särskilda boendet Benabacken.
Vid äldrenämndens arbetsutskott möte i februari 2010 redovisades den
huvudsakliga inriktningen. Äldreförvaltningen redovisar nu sitt förslag, ett förslag
som till sin grundläggande karaktär överensstämmer med den tidigare redovisade
inriktningen.
Förslaget innehåller inte enbart förändringar inom särskilt boende, utan
förvaltningen har valt att även väga in andra uppdrag som finns kopplade till
nämndens budgetbeslut. Dessa uppdrag är dels att flytta Oasen (växelvård för
personer med demenssjukdom) från Ekliden till Gullberna, dels att ta fram ett
underlag för fördjupad diskussion om växelvårdens utveckling. Därtill har
förvaltningen även valt att väga in förutsättningarna för den omsorg som i dag
meddelas vid de fyra s k tryggveplatserna (två vid Hammarbygården och två vid
Östergården).
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att vid Östergården tillskapa en särskild enhet om sex platser för växelvård,
att stänga de enligt tabell ett i förvaltningens förslag redovisade särskilda
växelvårdsplatser som finns utlokaliserade i särskilt boende,
att vid Östergården tillskapa en särskild enhet om fem platser plus ett anhörigrum
för vård av brukare som befinner si i ett sent palliativt skede,
forts.

Dnr ÄN 2010.053.042
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§ 50 (forts)
Förändringar inom Särskilt boende.
att stänga de fyra tryggveplatserna som finns vid Hammarbygården (två) och
Östergården (två),
att för särskilt boende avdela 12 bostäder vid Östergården innebärande att nio
bostäder för särskilt boende stängs där,
att för särskilt boende stänga sju bostäder vid Mogården,
att två bostäder vid Hammarbygården övergår från s k tryggveplatser till
bostäder i särskilt boende,
att samtliga ovanstående förändringar ska genomföras innan utgången av
verksamhetsåret 2010, samt
att verksamheten vid Oasen (Ekliden) flyttas till Östergården i tidsmässigt
samband med ovanstående förändringar.
1:e vice ordförande Kent Lewén (FP) föredrar äldrenämndens presidiets förslag
till förändringar inom Särskilt boende.
2:e vice ordförande Peter Johansson (S) yrkar bifall till presidiets förslag.
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag och äldreförvaltningens
förslag och finner att äldrenämnden beslutar enligt presidiets förslag.
Bilaga 2
Äldrenämnden har således beslutat
att vid Storören tillskapa en särskild enhet om sex platser för växelvård,
att stänga de enligt tabell 1 i förvaltningens förslag redovisa särskilda
växelvårdsplatser som finns utlokaliserade i särskilt boende,
att av ovanstående växelvårdsplatser använda fyra stycken som särskilda
bostäder (Mogården 2, Hjulhammar 1 och af Klint 1),
forts.
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§ 50 (forts)
Förändringar inom Särskilt boende.
att vid Storören tillskapa en särskild enhet om sex platser, för vård av brukare
som befinner sig i ett sent palliativt skede, varvid denna verksamhet får
ianspråktaga ett halvt våningsplan inrymmande vårdrum, anhörigrum, samtalsrum
etc,
att stänga de fyra Tryggveplatserna som finns vid Hammarbygården (2) och
Östergården (2),
att avveckla 21 bostäder vid Östergården,
att två bostäder vid Hammarbygården övergår från s k Tryggveplatser till
bostäder i särskilt boende,
att vid Storören tillhandahålla 12 platser för flexibel framtida användning,
att samtliga ovanstående förändringar ska genomföras före utgången av
verksamhetsåret 2010, samt
att verksamheten vid Oasen (Ekliden) flyttas till Storören i tidsmässigt samband
med ovanstående förändringar.
___________________

Diariet

ÄN 2010.053.042

26 maj 2010

§ 51
Delårsbokslut och budgetuppföljning per april 2010.
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per april 2010 uppgår till
+ 1,2 Mkr. (- 3,3 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för helår uppgår till – 1,6 Mkr.(f.g. -4,3 Mkr).
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad

Utfall
43 200
-262 272
-219 073

Budget
42 920
-263 204
-220 285

Avvikelse
280
932
1 212

Antal disponibla bostäder för april månad uppgår till 15 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i april uppgår
till sex.
Lägesrapport från varje verksamhetsområde lämnades av respektive chef.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad delårsbokslut och budget- och verksamhetsuppföljning
för april 2010.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

Diariet
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§ 52
Antal gynnande beslut till särskilt boende april 2010.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret och Ewa Carlsson- Sjögren,
verksamhetschef informerar i ärendet.
Antal gynnande beslut till särskilt boende april redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i april är 39 personer och en är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är två personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i april 27 kvinnor och 12 män.
Avslag för april är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.

___________________

26 maj 2010

Diariet

Dnr

§ 53
Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om
TBC-smitta vid ett särskilt boende.
En brukare har utvecklat sjukdom och en anställd är konstaterad smittad.
Informationens tas till dagens protokoll.
__________________
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26 maj 2010

§ 54
Delegeringsbeslut
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2010.
b) Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2010-04-14.
c) Ändring av detaljplanen för del av kvarteret Stuart på Trossö (Stuart 4).
d) Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18 m fl, Nättraby.
e) Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum.
f) Detaljplan för del av Hästkvarnen 7, Trossö.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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26 maj 2010

§ 55

MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 63 Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Protokoll/Minnesanteckningar
Kommunövergripande samverkansgrupp 2010-04-01.
Förtroendenämndens protokoll 2010-04-15.

___________________
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26 maj 2010

§ 56
Frågor/Information
Krya på dig hälsning
Äldrenämnden skickar en krya på dig hälsning till ledamot vid dennes
sjukfrånvaro.
Anhörigriksdagen
Anita Löfström (S) informerar om Anhörigriksdagen i Varberg
den 18 – 19 maj 2010.
___________________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 22 juni 2010.

§ 57

Projekt Digital Nyckelhantering.

§ 58

Information om pågående arbete med att införa möjlighet att välja mat.

§ 59

Budgetuppföljning per maj 2010.

§ 60

Motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och
studerandehandledning inom omsorg och primärvård.

§ 61

Beviljade ansökningar till särskilt boende maj 2010.

§ 62

Delegeringsbeslut.

§ 63

MEDDELANDEN.

§ 64

Frågor/Information.

§ 65

Sommarhälsning.

___________________

1

22 juni 2010

Plats och tid

Freden, Ruthensparre,
tisdagen den 22 juni 2010, kl 14.00 – 15.00

Beslutande

ordförande
ledamöter

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Gunhild Arvö (FP)
Elin Håkansson (KD)
Eva-Lotta Altvall (S)
Siv Brorsson (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Kerstin Johansson (S)
Anita Löfström (S)
Sören Svensson (S)
Lena Tvede-Jensen (S)

Övriga närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Alf Stålborg (SD)

Tjänstemän

sekreterare

utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig controller Peter Arkeklint
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
driftchef larm Niclas Brissmalm
leg dietist Madeleine Ahlgren
Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Siv Brorsson

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Siv Brorsson

Paragraf: 57 - 65

2

22 juni 2010

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 30 juni 2010,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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Diariet
Kommunstyrelsen

4

Dnr ÄN 2008.154.730

§ 57
Projekt Digital Nyckelhantering.
Eva Herbertson, utvecklingschef och Niclas Brissmalm, driftchef larm föredrar
ärendet.
Äldreförvaltningen har tidigare under året redovisat en förstudie runt
förutsättningarna att etablera en digitalt baserad metod för hantering av dörrlås
(i fortsättningen digital låshantering) hos brukare inom hemtjänsten.
Den kalkyl som upprättats, och som ligger till grund för förvaltningens
framställan, pekar mot en återbetalningstid på mindre än fem år. Den indikerade
återbetalningstiden skulle kunna uppfattas som lång och därmed utgöra en
riskfaktor i kalkylens säkerhet. Återbetalningstiden ska dock ses i sammanhanget
av en hög initial kostnad och en förväntad årlig driftkostnadsminskning inom
hemtjänstverksamheten på ca 4 Mkr från och med andra året. Under första året,
som är ett uppstarts- och installationsår, förväntas dock hemtjänstverksamhetens
driftkostnader minska med 2 Mkr.
Den i full drift förväntade minskningen av hemtjänstverksamhetens driftkostnader
motsvarar i dagens organisation ca nio årsarbetare, vilket utslaget som ett
genomsnitt per hemtjänstgrupp motsvarar ca 0,31 årsarbetare per grupp dagtid. I
den approximationen har inte vägts in den effektivisering som kan uppnås
nattetid.
För att bedöma kalkylens finansiella styrka har en investeringskalkyl baserat på
fem år och med en internränta om fyra procent upprättats. Med tillgängliga värden
på utrustning m m indikerar en sådan kalkyl att projektet efter fem år redovisar en
nettointäkt om knappt 500,0 kkr. Utslaget som en annuitet på kalkylens fem år är
den årliga nettointäkten ca 80,0 kkr.
forts.

22 juni 2010
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Dnr ÄN 2008.154.730

§ 57 (forts).
Projekt Digital Nyckelhantering.
Den ekonomiska kalkylen grundar sig på nedanstående faktorer:





Initial kostnad år 1
Driftkostnad år 1 och framåt
Minskade driftkostnader år 1
Minskade driftkostnader år 2 och framåt

2 599,0 kkr
2 884,0 kkr
- 2 000,0 kkr
- 4 000,0 kkr

För år 1 uppstår redovisningsmässigt en nettokostnad på 3 483,0 kkr. Från och
med år 2 utvisar kalkylen en årlig sänkt kostnad med 1 116,0 kkr. För att täcka det
första årets nettokostnad behöver nämndens ekonomiska ram för det året utökas
med motsvarande belopp. Därefter kan nämndens ram, som ”återbetalning” på
första årets ramförstärkning minskas med 1 116,0 kkr under tre år, för att därefter
återställas till den nivå som, allt annat oförändrat, gällde vid projektets start. Det
innebär att nämnden de fyra första åren inte kan disponera den från detta projekt
isolerade ekonomiska vinsten år 2, 3 och 4 för något annat ändamål.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till förslaget.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förslaget.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att hos kommunstyrelsen hemställa om en förstärkning av nämndens
driftbudgetram för år 2011 med 3 483 kkr jämfört med den nu gällande
treårsplaneringen,
att hos kommunstyrelsen hemställa om, som finansiering av ramtillskottet 2011,
en minskning av nämndens driftbudgetram för åren 2012 och 2013 med
1 116,0 kkr jämfört med den nu gällande treårsplaneringen, samt
att under förutsättning av kommunstyrelsens medgivande av förstärkning av
nämndens driftbudgetram för år 2011 uppdra till äldreförvaltningen att genomföra
upphandling av system för digital låshantering.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

22 juni 2010

Diariet

6

ÄN 2010.186.702

§ 58
Information om pågående arbete med att införa möjlighet att välja mat.
Madeleine Ahlgren, leg dietist informerar i ärendet.
Uppdraget är att redovisa förutsättningarna för införandet av möjligheten att välja
mellan flera rätter vad avser det daliga huvudmålet som serveras vid särskilda
boenden. Uppdraget gäller även två rätter till ordinärt boende d v s
matdistributionen.
I nuläget kan man som brukare varje dag välja dryck, extra sallad samt om man
vill ha ris, pasta, potatis eller potatismos. På det viset kan man påverka maträtten
till viss del. Utöver detta kan man välja t ex minus fisk och då få t ex kött istället.
En skriftlig utvärdering ska göras före och i slutet av testperioden. Det ska vara
olika formulär för brukarna, omsorgs- och kökspersonal.
En sammanställning från jämförelsekommunerna Växjö, Kristianstad och
Halmstad redovisas.
Informationens tas till dagens protokoll.
___________________

22 juni 2010

Diariet

ÄN 2010.053.042

§ 59
Budgetuppföljning per maj 2010.
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per maj 2010 uppgår till
+ 3,3 Mkr. (-4,4 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för helår uppgår till 0,0 Mkr.(f.g. –1,6 Mkr).
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad

Utfall
53 853
-326 057
-272 204

Budget
53 649
-329 156
-275 507

Avvikelse
204
3 099
3 303

Antal disponibla bostäder för maj månad uppgår till 15 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i maj uppgår
till sex.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för maj 2010.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________
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Diariet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Dnr ÄN 2008.007.730

§ 60
Motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och
studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
Peter Johansson (S) och Angela Sandström (S) har inlämnat rubricerad motion.
Äldreförvaltningen har i olika sammanhang pekat på vikten av att
kompetensfrågor ges ett ökat fokus. En, bland flera viktiga, förutsättningar för en
bra kvalitet i utbildningssituationen, är att det ges goda möjligheter till praktisk
inhämtning av kunskap, och att detta kan ske i en miljö där formell kompetens
och praktisk erfarenhet samverkar. Äldreförvaltningen har alltså ingen annan
uppfattning än den som framförs i motionen vad avser utbildningsplatser och
praktiksituationer med hög kvalitet. Äldreförvaltningen delar därtill, i allt
väsentligt, den uppfattning som framförs i motionen avseende förhållandet att det
inte enbart är tillräckligt med utbildningsinsatser utan att det även krävs ”….en
miljö och en organisation som främjar utveckling och tillvaratagande av nya rön.
Detta sker bäst genom ett engagerat deltagande hos personalen närmast
vårdtagarna och inte genom direktiv uppifrån.”.
Erfarenheterna från Kompetensstegen styrker detta, men det är också viktigt att
slå fast att frågor som rör kompetens, behov av ny respektive utvecklad
kompetens också är ett viktigt ansvar för ledningsfunktionerna att bevaka,
utveckla och driva, d.v.s. det är en strategisk uppgift.
Äldreförvaltningen är av den uppfattningen att den totala praktikverksamheten
inom äldreomsorgen är av så stor volym att den inte låter sig samlas vid ett
specifikt särskilt boende. Därtill kommer det förhållandet att äldreomsorgen i
minst lika stor utsträckning som i dag kommer att utföras i brukarnas egna
bostäder, d.v.s. hemtjänst.
forts.
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Dnr ÄN 2008.007.730

§ 60 (forts).
Motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och
studerandehandledning inom omsorg och primärvård.

Äldrenämnden vill därför inte bejaka tanken på en särskild utbildningsenhet.
Däremot ska förutsättningarna för den arbetsplatsförlagda praktiken ständigt
förbättras, kompetens och förmåga hos handledare utvecklas och sambandet
mellan omsorg och hälso- och sjukvård alltid betonas. Vad avser praktik under
sjuksköterskeutbildning finns i dag tankar mot att samordna praktikplatserna till
några av de större boendeenheterna. Kravet på formell kompetens hos handledare
är emellertid en styrande faktor i lokaliseringen av praktikplatserna.
Äldreförvaltningen tolkar ut av motionen att förslagsställarna ser ett behov av att i
såväl tydlighet som i både i kvantitet och i kvalitet öka kopplingen till bl.a.
högskolesektorn. Äldreförvaltningen delar i så fall de bakomliggande
bedömningarna i detta avseende. Behovet av bred kompetens även på akademisk
nivå (motionens tredje att-sats) anser äldrenämnden vara identifierat i kommunens
framtidsprogram i dess principiella betydelse.
I det praktiska arbetet återfinns idag tydliga kopplingar till såväl Blekinge
Tekniska Högskola (BTH) som till Landstingets Kompetenscentrum. Det
samarbetet har under det senaste året kraftfullt utvecklats, och där Landstingens
Kompetenscentrum svarar för en tätare koppling till den akademiska institutionen.
Ett ytterligare steg i kunskapsutvecklingen är kommunens medverkan i
Landstinget Blekinge EBV-råd (Evidensbaserad vård) i vilket frågor som är
kopplade till erfarenhetsbaserad vård diskuteras. Rent allmänt kan dessutom
noteras en inom socialtjänsten i allmänhet ökad fokusering mot just erfarenhetsbaserad omsorg.
Det är slutligen viktigt att kommunen ger tydliga signaler om vikten av ständig
fortbildning och utveckling av kunskaper och att medarbetare, inom ramen för de
behörighetskrav som ställs i olika situationer, stimuleras till egna akademiska
studier, oavsett om det handlar om grundläggande sådana eller påbyggnad av
tidigare förvärvad kunskapsnivå.
forts.

22 juni 2010
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Dnr ÄN 2008.007.730

§ 60 (forts).
Motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och
studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
Sammantaget delar äldreförvaltningen den grundinställning till
kompetensutveckling, behovet att tydligare koppling till akademiska institutioner
och ytterligare utveckling av förutsättningar för kvalitativa praktikperioder som
kommer till uttryck i motionen. Äldreförvaltningen har dock inte samma
uppfattning vad avser tillvägagångssättet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till motionen.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Votering begärdes.
Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som biträder Kent
Lewéns bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA. Den som biträder Peter
Johanssons (S) bifall till motionen röstar NEJ.
Antal avgivna röster 15. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 7 NEJ-röster.
JA röstade Ann-Marie Branje, Bengt Lindström, Gunhild Arvö, Elin Håkansson,
Nils Johansson, Erik Gisslén, Kent Lewén, Jan-Åke Nordin.
NEJ röstade Eva-Lotta Altvall, Siv Brorsson, Kerstin Johansson, Anita Löfström,
Sören Svensson, Lena Tvede-Jensen, Peter Johansson.
forts.

22 juni 2010

11

Dnr ÄN 2008.007.730

§ 60 (forts).
Motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och
studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
Äldrenämnden har således beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Eva-Lotta Altvall (S), Siv Brorsson (S), Kerstin Johansson (S), Anita Löfström
(S), Sören Svensson (S), Lena Tvede-Jensen (S), Peter Johansson (S) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.
__________________

22 juni 2010

Diariet

12

Dnr ÄN 2010.21.739

§ 61
Antal gynnande beslut till särskilt boende maj 2010.
Antal gynnande beslut till särskilt boende maj redovisas.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i maj är 32 personer och noll (0) är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är noll (0)
personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i maj 26 kvinnor och 6 män.
Avslag för maj är noll (0).
Informationen tas till dagens protokoll.

___________________

22 juni 2010

§ 62
Delegeringsbeslut
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret maj 2010.
b) Arbetsutskottets protokoll 2010-06-09.
c) Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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22 juni 2010

§ 63

MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 72 Policy för arbetsinriktad rehabilitering.
§ 73 Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2009.
§ 75 FoU-avtal 2011-2014 mellan Landstinget och Blekinges kommuner.
§ 76 Näringspolitiskt program 2010.
___________________

14

22 juni 2010

§ 64
Frågor/Information
Mobipen-projektet
Peter Johansson (S) yrkar
att förvaltningen får i uppdrag att senast vid arbetsutskottets
budgetarbetsöverläggningar i oktober 2010 redovisar det ekonomiska utfallet av
Mobipen-projektet.
Äldrenämnden beslutar enligt Peter Johanssons (S) yrkande.
___________________

15

22 juni 2010

16

§ 65
Sommarhälsning
Ordföranden önskar äldrenämnden och all personal en trevlig sommar.
2:e vice ordföranden Peter Johansson (S) önskar ordföranden, äldrenämnden och
all personal en trevlig sommar.
___________________

1 september 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 1 september 2010.

§ 66

Information från Blekinge Kompetenscentrum.

§ 67

Avvikelserapportering år 2009.

§ 68

Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården våren 2010.

§ 69

Kriterier till Kvalitetspriset 2010.

§ 70

Budgetuppföljning per juli 2010.

§ 71

Beviljade ansökningar till särskilt boende juni/juli 2010.

§ 72

Delegeringsbeslut.

§ 73

MEDDELANDEN.

§ 74

Frågor/Information.

___________________

1

1 september 2010

Plats och tid

Blekinge Kompetenscentrum, Carl von Linné
onsdagen den 1 september 2010, kl 14.00 – 16.40

Beslutande

ordförande
ledamöter

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Gunhild Arvö (FP)
Veste Brynestam (C)
Eva-Lotta Altvall (S), kl 14.00-15.30 §§ 66-67
Karl-Erik Olsson (S)
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Kerstin Johansson (S)
Christer Göstasson (S), kl 15.30 – 16.30 §§ 68-74

Övriga närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Kenneth Matsson (FP)
Christer Göstasson (S), kl 14.00 – 15.30 §§ 66-67
Anita Löfström (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)

Tjänstemän

sekreterare

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig controller Peter Arkeklint
medicinskt ansvarig sjuksköterska A-B Mårtensson
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
bitr verksamhetschef Boris Svensson
B Lundberg, Blekinge Kompetenscentrum kl 14.00-15.00 § 66
M Wenstig, Blekinge Kompetenscentrum kl 14.00-15.00 § 66
G Holst, Blekinge Tekniska Högskola kl 14.00-15.00 § 66
Å Åkesson, Landstinget Blekinge kl 14.00-15.00 § 66
Marie-Louise Bescher

2

1 september 2010

Utses att justera

Alf Öien

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Alf Öien

Paragraf: 66 - 74

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 9 september 2010,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

3

1 september 2010

Diariet

Dnr

§ 66
Information från Blekinge Kompetenscentrum.
Birgitta Lundberg, chef för Blekinge Kompetenscentrum inleder informationen.
Mats Wenstig, projektledare inom äldreområdet Blekinge Kompetenscentrum
informerar om aktuella stöd för utveckling av äldreområdet 2010.
Göran Holst, Blekinge Tekniska Högskola informerar om förarbetena angående
de aktuella stöden för utveckling av äldreområdet 2010.
Åke Åkesson, divisionschef Landstinget Blekinge informerar om den samlade
hälso- och sjukvården och om ansökan ”De äldres bästa 2013”.
Åsa Aidanpää, geriatriker på Landstinget Blekinge presenterades.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

4

1 september 2010

Diariet

5

Dnr ÄN 2010.056.770

§ 67
Avvikelserapportering år 2009.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet.
1:a kvartalet år 2009
Av de 53 (67) avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 43, 81 % (53, 79
%)för utebliven medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har rapporterats
skadad eller lidit men av inträffade avvikelser i samband med
läkemedelshanteringen. Av 33 (50) omvårdnad/incidenter är 23 (42) rapporterade
från hemtjänsten och här var det brister i tillsyn och felaktigt, utebliven eller
bristande personlig omvårdnad samt brister i informationsöverföringen som
framförallt rapporterades.
2:a kvartalet år 2009
Av de 67(51) avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 56, 84 % (40 78 %)
för utebliven medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har inte heller här
rapporterats skadad eller lidit men av inträffade avvikelser i samband med
läkemedelshanteringen. Av de 26 (31) omvårdnad/ incidenter är 16 (22)
rapporterade från hemtjänsten och det var brister i informationsöverföringen och
brister i tillsyn som framförallt var rapporterade.
3:e kvartalet år 2009
Av de 67 (86) avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 60, 90 % (68, 79
%)för utebliven medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har rapporterats
allvarligt skadad eller lidit men av inträffade avvikelser i samband med
läkemedelshanteringen. Av 32 (49) omvårdnad/incidenter är 14 (41) rapporterade
från hemtjänsten och här var det främst försenad eller utebliven hjälp och tillsyn
samt brister i informationsöverföringen som rapporterades.
(forts).

1 september 2010

Dnr ÄN 2010.056.770

§ 67 (forts)
Avvikelserapportering år 2009.
4:e kvartalet år 2009
Av de 53 (77) avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 42, 79 % (60, 78 %)
för utebliven medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har inte heller här
rapporterats allvarligt skadad eller lidit men av inträffade avvikelser i samband
med läkemedelshanteringen. Av de 25 (25) omvårdnad/ incidenter är 24 (15)
rapporterade från hemtjänsten och det var brister i omvårdnad och tillsyn som
framförallt var rapporterade.
Under 2009 rapporterades 17 höftfrakturer samt nio övriga frakturer i samband
med fall.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

6

1 september 2010

Diariet

Dnr ÄN 2010.241.704

§ 68
Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvården våren 2010.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, föredrar ärendet om
kvalitetsarbete inom äldreförvaltningen våren 2010.
Ett dokument har upprättats om pågående kvalitetsarbete beträffande:













Antal diagnoser per vårdtagare 2003-2010
Antal och andel vårdtagare med demensdiagnos 2003-2010
Antal svårt störande och svårt aggressiva vårdtagare 2004-2010
Antal personer som står på bromsmedicin 2004-2010
Fördelning av läkemedel, stående ordination
Fördelning av läkemedel, vid behov
Ordination och daglig användning av vissa läkemedel
Antal av vårdtagare som dagligen använder vissa läkemedel
Fördelning av iordningställande av läkemedel mellan Apodos och
kombinationen Apodos och dosett
Antal läkarsignerade listor angående läkemedelsansvar
Läkarsignerad lista angående läkemedelsansvar i förhållande till antalet
vårdtagare med läkemedel
Antal boende med Apoteksombud och skriven instruktion

Inom områdena inkontinens, nutrition, säkerhet, smärta och palliativ vård
redovisas.
En återrapportering ska ske till äldrenämnden den 23 november 2010 vad gäller
de olika riktlinjer som inte följs.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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1 september 2010

Diariet

8

Dnr ÄN 2010.145.029

§ 69
Kriterier till Kvalitetspriset 2010.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Nya kriterier till äldrenämndens kvalitetspris


Personalgruppens/medarbetarens arbetssätt bidrar på en konkret och för
brukaren och dennes närstående märkbart sätt till att den upplevda kvalitén
höjs.



Personalgruppen/medarbetaren låter genom aktiva handlingar
Äldrenämndens mål på ett tydligt sätt påverka det dagliga förbättringsarbetet.



Personalgruppens/medarbetarens kunskap om den enskilde brukarens
behov styr planering av det dagliga arbetet.



Personalgruppen/medarbetaren vågar ställa frågan till brukaren och vågar
vänta på svaret om vad denne ”vill göra med sin dag”.



Personalgruppen/medarbetaren tänker kreativt och skapar på så sätt
förutsättningar för att brukaren upplever en meningsfull dag.



Personalgruppens/medarbetarens arbetssätt bygger på tillämpad respekt
och integritet för den enskilde brukaren.



Personalgruppens/medarbetarens arbetssätt skapar ökad trivsel för brukare
och personal viket också leder till ett positivt arbetsklimat.
(forts).

1 september 2010

9

Dnr ÄN 2010.145.029

§ 69 (forts)
Kriterier till Kvalitetspriset 2010.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna de nya kriterierna till äldrenämndens kvalitetspris.
Peter Johansson (S) yrkar om en inledande text till kriterierna, ”Äldrenämndens
kvalitetspris syftar till att uppmärksamma, uppmuntra och prisa medarbetare och
verksamheter som på ett sätt utöver det gängse och förväntade framgångsrikt
arbetar med lokal kvalitetsutveckling”.
Peter Johansson (S) yrkar även bifall till förvaltningens förslag.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Peter Johanssons tilläggsyrkande samt till
förvaltningens förslag.
Äldrenämnden bifaller Peter Johanssons tilläggsyrkande samt i övrigt i enlighet
med förvaltningens förslag.
Äldrenämnden har således beslutat
att den inledande texten till äldrenämndens kriterier ska vara ”Äldrenämndens
kvalitetspris syftar till att uppmärksamma, uppmuntra och prisa medarbetare och
verksamheter som på ett sätt utöver det gängse och förväntade framgångsrikt
arbetar med lokal kvalitetsutveckling”, samt
att i övrigt godkänna de nya kriterierna till äldrenämndens kvalitetspris.
___________________

Diariet

ÄN 2010.053.042

1 september 2010

§ 70
Budgetuppföljning per juli 2010.
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per juli 2010 uppgår till
+ 4,5 Mkr. (-3,5 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för helår uppgår till 0,0 Mkr.(f.g. 0,0 Mkr).
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad

Utfall
75 398
-452 687
-377 289

Budget
75 109
-456 907
-381 798

Avvikelse
289
4 220
4 509

Antal disponibla bostäder för juli månad uppgår till 13 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i juli uppgår
till åtta.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för juli 2010.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________
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1 september 2010

Diariet

Dnr ÄN 2010.21.739

§ 71
Antal gynnande beslut till särskilt boende juni/juli 2010.
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret informerar i ärendet.
Juni
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juni 32 personer och fem är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är noll (0)
personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juni 26 kvinnor och sex män.
Avslag för juni är fyra personer.
Juli
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juli 35 personer och två är
sökande från annan kommun. De som väntat mer än tre månader är noll (0)
personer.
Antalet gynnande ej verkställda beslut är totalt i juli 25 kvinnor och 10 män.
Avslag för juli är två personer.
Informationen tas till dagens protokoll.

___________________
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1 september 2010

§ 72
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret juni/juli 2010.
Arbetsutskottets protokoll 2010-08-18.
Detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik.
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården.
Detaljplan för kv Kölen m fl (Hästö Marina).
Socialstyrelsens beslut 2010-06-21. Tillsyn av personalens kompetens i
särskilda boendeformer för äldre i Karlskrona kommun. Dnr 5100/2010.
Socialstyrelsens beslut 2010-07-09. Tillsyn enligt 13 kap 1 § SoL (2001:453)
efter anmälan om brister inom hemtjänsten Karlskrona kommun. Dnr
17807/2010.
Socialstyrelsens beslut 2010-07-21. Återredovisning avseende tillsyn av
särskilda boendet Pantern i Karlskrona kommun. Dnr 20512/2010.
Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl.
Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr 2486-10, 2010-07-27.
Anhållan om utredning av kostnadsfri spisvakt, 2010-08-03.

Veste Brynestam (C) anmäler jäv och lämnar mötet under § 72.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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1 september 2010
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§ 73

MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 97 Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa or
§ 98 Årsredovisning år 2009 för Karlskrona kommun.
§ 100 Komplettering av ärendet avseende Uppföljning per den 28 februari 2010;
ytterligare sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar.
§ 101 Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013.
Regeringen
Socialdepartementet, regeringsbeslut 2010-06-10, I:1 avseende ändring av beslut
om bidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder
sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Socialstyrelsen
Meddelandeblad juni 2010.
Information om statsbidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller
erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk
funktionsnedsättning, 2010-07-05.
Sveriges Kommuner och Landsting
Jämställda politiska beslut 2010-06-14.
Cirkulär 10:45. Geodatasamverkan – Nya samarbetsformer för utbyte av
geografisk information mellan offentliga myndigheter.
Jämställdhet som kvalitetskrav i upphandling/avtal enligt LOU/LOV, 2010-06-29.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens protokoll 2010-06-10.
___________________

1 september 2010

§ 74
Frågor/Information
Östergården
Alf Stålborg (SD) vill ha information om läget på Östergården.
Per Jonsson, förvaltningschef informerar om dagsläget tillsammans med Boris
Svensson, bitr verksamhetschef Särskilt boende och Eva Herbertson,
utvecklingschef.
___________________

14

29 september 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 29 september 2010.

§ 75

Information om gemensam samverkansnämnd.

§ 76

Sammanträdesplan för äldrenämnden 2011.

§ 77

Förslag om ändrad ansökningstid till äldrenämndens föreningsbidrag.

§ 78

Ansökan 2010 års stimulansbidrag.

§ 79

Rapport – Intern kontroll.

§ 80

Tertialbokslut och verksamhetsuppföljning per augusti 2010.

§ 81

Information från förvaltningschefen.

§ 82

Delegeringsbeslut.

§ 83

MEDDELANDEN.

§ 84

Frågor/Information.

___________________

1

29 september 2010

Plats och tid

Freden, Ruthensparre,
onsdagen den 29 september 2010, kl 14.05 – 16.30

Beslutande

ordförande
ledamöter

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP), kl 14.05-15.50 §§ 75-80
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Gunhild Arvö (FP), kl 14.05-15.50 §§ 75-80
Veste Brynestam (C)
Eva-Lotta Altvall (S)
Karl-Erik Olsson (S), kl 14.05-15.50 §§ 75-80
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Marianne Nordin (M), kl 15.50-16.30 §§ 81-84
Gunnar Sandwall (M), kl 15.50-16.30 §§ 81-84
Christer Göstasson (S)
Anita Löfström (S), kl 15.50-16.30 §§ 81-84

Övriga närvarande ersättare

Marianne Nordin (M), kl 14.05-15.50 §§ 75-80
Gunnar Sandwall (M), kl 14.05-15.50 §§ 75-80
Kenneth Matsson (FP), kl 14.05-15.50 §§ 75-80
Anita Löfström (S), kl 14.05-15.50 §§ 75-80
Sören Svensson (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)

Tjänstemän

sekreterare

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig controller Peter Arkeklint
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
verksamhetschef Carina Thörnqvist
bitr verksamhetschef Maria Appelskog
chef hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson
verksamhetschef Susanne Nordin
personalspecialist Anna Bergström
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
Marie-Louise Bescher

2

29 september 2010

Utses att justera

Angela Sandström

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Angela Sandström

Paragraf: 75 - 84

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 8 oktober 2010,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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29 september 2010

Diariet

4

Dnr ÄN 2010.295.106

§ 75
Information om gemensam samverkansnämnd.
Per Jonsson, förvaltningschef informerar i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti, § 120, i en avsiktsförklaring att
inrätta en gemensam hjälmedelsnämnd fr o m 2011-01-01 där samtliga
primärkommuner och landstinget i Blekinge ingår. Samtidigt gavs ett uppdrag till
landstingsdirektören och kommuncheferna/kommundirektörerna att i samverkan
utarbeta förslag på reglemente och avtal gällande den gemensamma
hjälpmedelsnämnden för fastställande av respektive huvudman senast under
oktober månad 2010.
Ett förslag till reglemente och samverkansavtal har tagits fram.
Nämnden kommer bl a att ansvara för



Upphandling
Distribution och underhåll avseende hjälpmedel för funktionshindrade
enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Undantagna från nämndens ansvarsområde är syn-, hörsel- och ortopedtekniska
hjälpmedel.
Den gemensamma nämnden ges ett neutralt namn, Samverkansnämnden i
Blekinge. Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Landstinget
Blekinge utser två ledamöter och två ersättare. Kommunerna utser vardera en
ledamot och en ersättare. Sammansättningen i nämnden ska så långt som möjligt
avspegla det samlade valresultatet i länet. Ordförande och vice ordförande väljs
av Landstinget. Ordförande nomineras bland landstingets ledamöter och vice
ordförande bland kommunernas ledamöter.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

29 september 2010

Diariet

Dnr ÄN 2007.357.006

§ 76
Sammanträdesplan för äldrenämnden 2011.
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för äldrenämnden
2011. Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång och
sammanträdestider för arbetsutskottet och kommunala pensionärsrådets
arbetsutskott.
Äldreförvaltningen förslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för äldrenämnden 2011.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________
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29 september 2010

Diariet

Dnr ÄN 2010.234. 753

§ 77
Förslag om ändrad ansökningstid till äldrenämndens föreningsbidrag.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Pensionärsföreningar samt andra föreningar som bedriver särskilt riktad
äldreverksamhet har möjlighet att ansöka om bidrag från äldrenämnden.
Ansökningstiden avseende äldrenämndens föreningsbidrag skiljer sig från de
övriga nämndernas bidrag och orsakar osäkerhet om vilka tider som gäller.
För äldrenämndens bidrag är ansökningstiden för lokalbidrag i september inför
det kommande året. Anmälda kostnader bygger på förhandsbedömning då
eventuell hyreshöjning inte fastställs förrän vid årsskiftet. Efter beslut i december
sker utbetalning i slutet av januari.
Ansökningstiden för aktivitetsbidrag är i maj och avser pågående år.
Handläggningen grundar sig på årets verksamhetsplan. Beslut samt utbetalning
sker i juni. Efter årets slut ska föreningen lämna in verksamhetsberättelse och
bokslutsdokument vilket innebär att det finns möjlighet att avkräva återbetalning
om lokalkostnaderna och/eller aktiviteterna inte har motsvarar
verksamhetsplanen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att ansökningstiden för äldrenämndens bidrag till lokalkostnader och
aktivitetsbidrag ändras så att ansökan lämnas in senast den 31 mars årligen och
avser verksamhet året innan.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

6

29 september 2010

Diariet

Dnr ÄN 2010.187.776

§ 78
Ansökan 2010 års stimulansbidrag.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Äldreförvaltningen har, i enlighet med gällande regelverk, ansökt om
stimulansmedel för år 2010.
Enligt regelverket för ansökan kan Karlskrona kommun ansöka om 3 563 tkr för
år 2010. Äldreförvaltningen har ansökt om hela beloppet.
Med beaktande av resterande medel från år 2009 disponeras för år 2010
nedanstående stimulansmedel (hänsyn ej taget till förbrukning under år 2010).
Rehabprojektet tillförs medel i denna ansökan, övriga projekt avser från 2009
överförda medel.
Rehab
Demens
Soc innehållet
Förebygg hembes
Totalt

9 447
2 832
1 384
222
13 885

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna av äldreförvaltningen upprättad ansökan om stimulansbidrag 2010.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

7

29 september 2010

Diariet

Dnr 2009.354.040

§ 79
Rapport – Intern kontroll.
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet.
Äldrenämnden beslutade 2009-10-28, § 112, om att en löpande rapportering av
internkontrollplan ska lämnas vid varje tertialbokslut.
Redovisning sker av



Äldreförvaltningens granskningsrapport avseende utförda kontroller per
2010-08-31.
Äldreförvaltningens åtgärdsplan med anledning av utförd
internkontrollplan 1/1 – 31/8 2010.

Informationens tas till dagens protokoll.
___________________

8

29 september 2010

Diariet
Kommunstyrelsen

9

ÄN 2010.053.042

§ 80
Tertialbokslut och verksamhetsuppföljning per augusti 2010.
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per augusti 2010 uppgår till
+7,6 Mkr. (-3,5 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för helår uppgår till +4,0 Mkr.(f.g. 0,0 Mkr).
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad

Utfall
86 238
-513 973
-427 736

Budget
85 839
-521 159
-435 320

Avvikelse
399
7 186
7 585

Antal disponibla bostäder för augusti månad uppgår till 16 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i augusti uppgår
till 11.
Carina Thörnqvist, verksamhetschef informerar om verksamhetsområdet Dagliga
aktiviteter.
Maria Appelskog, bitr verksamhetschef informerar om verksamhetsområdet
Hemtjänst.
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef informerar om verksamhetsområdet
Särskilt boende.
Boris Svensson, chef hälso- och sjukvårdsorganisationen informerar om sitt
område.
Eva Herbertson, utvecklingschef informerar bl a om IT-budgeten, förändringarna i
Procapita, nytt intranät, olika projekt som är på gång, Kvalitetsbarometern.
(forts).

29 september 2010

ÄN 2010.053.042

§ 80 (forts).
Tertialbokslut och verksamhetsuppföljning per augusti 2010.
Susanne Nordin, verksamhetschef informerar om verksamhetsområdet Resursoch Kompetens.
Anna Bergström, personalspecialist informerar om nyckeltalen för personalen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat tertialbokslut och verksamhetsuppföljning per
augusti 2010.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________
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29 september 2010

Diariet

11

Dnr

§ 81
Information från förvaltningschefen.
Per Jonsson, förvaltningschef informerar och visar statistik på hur omfattningen är
vad gäller låsta dörrar vid kommunens särskilda boenden.
Informationen tas till dagens protokoll.
_________________

29 september 2010

§ 82
Delegeringsbeslut
a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret augusti 2010.
b) Arbetsutskottets protokoll 2010-09-15.
c) Beslut från Socialstyrelsen i individärende inrapporterat enligt 16 kap 6 f §
SoL. Diarienummer 9.5.1-8685/2010.
d) Beslut från Socialstyrelsen i individärende inrapporterat enligt 16 kap 6 f §
SoL. Diarienummer 9.5.1-8686/2010.
e) Beslut från Socialstyrelsen i individärende inrapporterat enligt 16 kap 6 f §
SoL. Diarienummer 9.5.1-8687/2010.
f) Rapport – utveckling inom Eget val i hemtjänsten, juni 2010.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

12

29 september 2010

13

§ 83

MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 114 Delårsrapport per den 30 april 2010.
§ 115 Gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser i Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
§ 117 Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post, sociala medier och
Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet.

Protokoll/Minnesanteckningar
Protokoll med äldreförvaltningens samverkansgrupp 2010-08-16.
___________________

29 september 2010

§ 84
Frågor/Information
Tidningsartikel i Blekinge Läns tidning 29 september 2010 angående läkarmiss.
Veste Brynestam (C) har frågor angående rubricerad artikel.
Förvaltningschef Per Jonsson kommer att ge ett svar på äldrenämnden den 27
oktober 2010.
___________________

14

27 oktober 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 27 oktober 2010.

§ 85

Medborgarundersökning.

§ 86

Verksamhetsuppföljning per september 2010.

§ 87

Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre”.

§ 88

Delegeringsbeslut.

§ 89

MEDDELANDEN.

§ 90

Frågor/Information.

___________________

1

27 oktober 2010

Plats och tid

Freden, Ruthensparre,
onsdagen den 27 oktober 2010, kl 14.00 – 15.00

Beslutande

ordförande
ledamöter

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP), kl 14.00–14:30 § 85
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Gunhild Arvö (FP)
Veste Brynestam (C)
Elin Håkansson (KD)
Eva-Lotta Altvall (S)
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Johansson (S)
Christer Göstasson (S)
Kenneth Matsson (FP), kl 14.30-15.00 §§ 86-90

Övriga närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Kenneth Matsson (FP), kl 14.00-14.30 § 85
Anita Löfström (S)
Sören Svensson (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)

Tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig controller Peter Arkeklint
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
verksamhetschef Carina Thörnqvist
bitr verksamhetschef Maria Appelskog
chef hälso- och sjukvårdsorganisationen Boris Svensson
verksamhetschef Susanne Nordin
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberg, kl 14.00-14.30 § 85
Marie-Louise Bescher
Nils Johansson

2

27 oktober 2010

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Nils Johansson

Paragraf: 85 - 90

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 1 november 2010,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

3

27 oktober 2010

Kommunstyrelsen
Diariet

4

Dnr ÄN 2010.284.106

§ 85
Medborgarundersökning 2010.
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har under år 2006, 2008 samt 2010 medverkat i den
Medborgarundersökning som årligen genomförs av Statistiska Centralbyrån
(SCB).
Medborgarundersökningen består av tre delar vilka undersöker medborgarnas syn
vad avser:




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

Medborgarundersökningen belyser medborgarnas bild av kommunen och dess
verksamhet snarare än faktisk erfarenhet.
Kommunledningsförvaltningen har sänt medborgarundersökningens resultat på
remiss till samtliga nämnder med uppdraget ”att analysera resultatet utifrån
respektive ansvarsområden samt redogöra för vilka åtgärder som ska vidtas med
anledning av detta”.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att rapportera till kommunstyrelsen att resultatet av Medborgarundersökningen
2010 inte föranleder äldrenämnden vidta några särskilda verksamhetsinriktade
åtgärder,
(forts.)

27 oktober 2010

5

Dnr ÄN 2010.284.106

§ 85 (forts).
Medborgarundersökning 2010.
att meddela kommunstyrelsen ståndpunkten att analys och åtgärder med
anledning av de generellt låga betygen, som resultatet av
Medborgarundersökningen 2010 visar för Karlskrona kommun, bör samordnas för
kommunen som helhet på kommunledningsnivå, samt
att informera kommunstyrelsen om aktuella undersökningar och åtgärder inom
äldrenämndens verksamhetsområde.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

27 oktober 2010

Diariet

6

ÄN 2010.053.042

§ 86
Verksamhetsuppföljning per september 2010.
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per september 2010 uppgår till
+ 6,3 Mkr. (-1,9 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för 2010 uppgår till +4,0 Mkr.(f.g. 0,0 Mkr).
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad

Utfall
95 867
-579 130
-483 263

Budget
96 569
-586 163
-489 595

Avvikelse
-702
7 034
6 332

Antal disponibla bostäder för september månad uppgår till 18 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i september uppgår
till sex.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad verksamhetsuppföljning per september 2010.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

27 oktober 2010

Diariet

7

Dnr ÄN 2010.185.709

§ 87
Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre”.
Per Jonsson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre” samt avsiktsförklaring
angående regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling i Blekinge inom
äldreområdet.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialdepartementet har utlyst
projektmedel till bland annat försöksverksamhet kring de ”mest sjuka äldre”.
I avsaknad av läns-/regionsförbund avseende den sociala sektorn
kommunicerades nedan beskrivna ”SKL-satsningar” via Blekinge
kompetenscentrum.
I ”Program för en god äldreomsorg – överenskommelse mellan staten och
SKL”, 2009-12-10, tydliggjordes bland annat behovet av att stärka de regionala
strukturerna till stöd för kunskapsutvecklingen inom äldreområdet. Detta
resulterade i en avsiktsförklaring avseende Blekinge, där undertecknarna
representerade både länets kommuner och landstinget. Denna avsiktsförklaring
uppfyllde angivna kriterier och bidrag med 600 000 kronor per år har beviljats
för att stärka de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling inom
äldreområdet i tre steg under själva utvecklingsarbetet. Dessa medel finansierar
en projektanställning som processledare under en treårsperiod. Ovan nämnda
avsiktsförklaring ligger till grund för många av de kommande satsningarna
inom äldreområdet enligt följande:
1. Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre”. SKL:s satsning på
denna försöksverksamhet är den mest omfattande. För Blekinges del
innebär denna försöksverksamhet att så kallade äldrelotsar införs. Syftet
med dessa är att de ska vara koordinatorer för ”de mest sjuka äldre” i
länet, eftersom deras ofta komplexa situation innebär många kontakter
inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens områden.
(forts.)

27 oktober 2010

8

ÄN 2010.185.709

§ 87 (forts).
Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre”.
2. Ökat engagemang i kvalitetsregister. För Blekinges del innebär detta att
en ökat registrering i kvalitetsregistren Senior alert och Palliativa registret
genererar prestationsersättning till respektive huvudman i förhållande till
antalet registrerade personer i de olika verksamheterna.
3. Stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. I denna del
erhåller Blekinge 2 000 000 kronor per år under tre år för anställning av
tre länsgemensamma utvecklingsledare. Dessa kommer att ha till uppgift
att stimulera till ökad registrering i kvalitetsregistren, ge stöd i
äldrelotsarnas arbete samt att driva utvecklings- och förbättringsarbetet
inom området ”de mest sjuka äldre”.
Samtliga ovan nämnda dokument antogs av LSVO, 2010-05-07. Dessutom kan
nämnas att de länsgemensamma satsningarna på ovan nämnda projekt kring
äldre i Blekinge möjliggörs bland annat av det FoU-avtal som sedan 2007 finns
mellan länets kommuner och Landstinget Blekinge och som för närvarande
gäller till och med år 2014.
Den 23 juni 2010 beslöt Sveriges Kommuner och Landsting att bevilja
Landstinget Blekinge och länets samtliga kommuner 8 133 000 kronor för år
2010 till försöksverksamheten kring ”de mest sjuka äldre” och, under
förutsättning av riksdagens beslut, att projektet kommit igång och lägesrapport
inlämnats, och med motsvarande summa även för åren 2011 och 2012. För
utbetalning av dessa medel krävs dock att beslut i nämnd/motsvarande
inkommit till SKL.
(forts).

27 oktober 2010

ÄN 2010.185.709

§ 87 (forts).
Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre”.

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna föreslagen försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre” samt
avsiktsförklaring angående regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling i
Blekinge inom äldreområdet.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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27 oktober 2010

§ 88
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret september 2010.
Arbetsutskottets protokoll 2010-10-13--14.
Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna Park.
Yttrande över detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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27 oktober 2010

§ 89

MEDDELANDEN
Kommunstyrelsens AU
§ 147 Införande av kostdatasystem i äldreomsorgens kök.
Kommunfullmäktige
§ 137 Svar på motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och
studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
Handikappnämnden
§ 37 Överföring av HSL-resurs från äldrenämnden till handikappnämnden.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Cirkulär 10:63 Budgetpropositionen för år 2011.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens protokoll 2010-09-09.
___________________
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27 oktober 2010

§ 90
Frågor/Information
Tidningsartikel i Blekinge Läns tidning 29 september 2010 angående läkarmiss.
Veste Brynestam (C) får svar av medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ann-Britt Mårtensson angående rubricerad artikel.
Veste Brynestam tackar för svaret.

Ärende på äldrenämndens arbetsutskott den 14 oktober 2010.
Alf Stålborg (SD) tackar för att äldrenämndens arbetsutskott startar ett
tidsbegränsat projekt angående terapihundar.
___________________
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23 november 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 23 november 2010.

§ 91

Framtidsprogrammet.

§ 92

Information – Ett värdigt liv i äldreomsorgen.

§ 93

Verksamhetstillsyn av personalens kompetens i särskilda boendeformer för äldre.

§ 94

Tack.

§ 95

Önskemål, synpunkter – Utbildning av ny nämnd och KPR.

§ 96

Översyn av riktlinjer för kontaktpersonal.

§ 97

Verksamhetsuppföljning per oktober 2010.

§ 98

Delegeringsbeslut.

§ 99

MEDDELANDEN.

§ 100

Frågor/Information.

___________________

1

23 november 2010

Plats och tid

Freden, Ruthensparre,
tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00 – 16.55

Beslutande

ordförande
Ledamöter

Kent Lewén FP)
Peter Johansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Lindström (M)
Gunhild Arvö (FP), kl 14.00 – 15.30 § 91
Veste Brynestam (C)
Elin Håkansson (KD)
Eva-Lotta Altvall (S)
Siv Brorsson (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Camilla Persson (V)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Marianne Nordin (M), kl 15.30-16.55 §§ 92-100
Kerstin Johansson (S)

Övriga närvarande ersättare

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

Tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig controller Peter Arkeklint
verksamhetschef Carina Thörnqvist
bitr verksamhetschef Boris Svensson
chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors
socialt ansvarig samordnare Annika Tronje
projektledare Leif Lönnqvist
Marie-Louise Bescher
Peter Johansson

2

23 november 2010

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Kent Lewén

Justerare

___________________
Peter Johansson

Paragraf: 91 - 100

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 25 november 2010,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

3

23 november 2010

Diariet

4

Dnr ÄN 2006.311.739

§ 91
Framtidsprogrammet.
Eva Herbertson, utvecklingschef och Leif Lönnqvist, projektledare informerar om
Framtidsprogrammets olika delar som bland annat består av:



















Den individuella äldreomsorgen
Kvalitén
Myndighetsutövning
Demografin
Geriatrik och demensvård
Äldre och läkemedel
Kost och Nutrition
Etnisk mångfald
Dagliga aktiviteter
Hemtjänst
Särskilt boende
Uppsökande och förebyggande verksamhet
Personalresurser
Anhöriga och närstående
Pensionärsorganisationer och andra samarbetspartners
Flera olika utförare
Teknik och IT
Samhällsplanering

Informationens tas till dagens protokoll.
___________________

23 november 2010

Diariet

5

ÄN

§ 92
Information – Ett värdigt liv i äldreomsorgen.
Eva Herbertson, utvecklingschef och Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare
informerar om regeringens proposition 2009/10:116, Värdigt liv i äldreomsorgen.
Det huvudsakliga innehållet i propositionen är den Nationella värdegrunden för
äldreomsorgen och lagen träder i kraft den 1 januari 2011.
Annika Tronje informerade om vad ett ”värdigt liv” och att ”känna
välbefinnande” kan innebära.
Informationens tas till dagens protokoll.
__________________

23 november 2010

Diariet
Ewa Carlsson-Sjögren

Dnr ÄN 2010.047.730

§ 93
Verksamhetstillsyn av personalens kompetens i särskilda boendeformer
för äldre.
Vid Socialstyrelsens tillsyn av kompetens i vården konstaterades att all personal
inte har formell utbildning inom vård och omsorg samt att plan för
kompetensutveckling saknas. Det åligger nämnden att vidta kompetenshöjande
åtgärder enligt 4 kap 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
Ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM och LSS.
Äldrenämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare handläggning.
__________________

6

23 november 2010

Diariet

ÄN 2010.145.029

§ 94
Tack.
Förvaltningschef Per Jonsson tackar utvecklingschef Eva Herbertson för det
arbete som hon tillsammans med stort antal medarbetare inom äldreförvaltningen
och verksamhetsgrenar har utfört under äldrenämndens kvalitetsdagar 26-28
oktober 2010.
Per Jonsson överlämnar en blomsterbukett.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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23 november 2010

Diariet

Dnr ÄN 2010.348.027

§ 95
Önskemål, synpunkter – Utbildning av ny nämnd och KPR.
1:e vice ordförande Kent Lewén och nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
informerar om de förslag till utbildning av nya Äldrenämnden och Kommunala
Pensionärsrådet läggs upp under mandatperioden 2011-2014.
Förslaget innehåller:


Tidplan för utbildning av den nya Äldrenämnden och Kommunala
Pensionärsrådet.



Studiebesök i verksamheten som arrangeras på uppdrag av
ledamot/ersättare i samarbete med nämndsekreteraren.

Peter Johansson (S) yrkar bifall till förslaget.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till plan för utbildning och studiebesök för nya
Äldrenämnden och Kommunala Pensionärsrådet.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________
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23 november 2010

Diariet

9

Dnr ÄN 210.265.730

§ 96
Översyn av riktlinjer för kontaktpersonal.
Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare föredrar ärendet.
Inom arbetet med äldrenämndens ledningssystem enligt SOSFS 2006:11 pågår en
översyn av nämndens riktlinjer.
I ett antal styrande dokument innehåller dokumenten både en riktlinje och rutiner
för utförandet.
I den nu pågående översynen kommer inriktningen vara att särskilja på riktlinje
som beslutas av äldrenämnden och rutin/uppdragsinstruktion som beslutas av
verksamhetsansvariga eller annan utsedd person.
I översynen har uppmärksammats att riktlinje för kontaktpersonal som är beslutad
av äldrenämnden saknas.
Översyn av rutiner för kontaktpersonalens uppdrag och information till den
enskilde brukaren och personalen kommer därefter att revideras och fastställas av
ansvarig för rutinen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna föreslagna riktlinjer för kontaktpersonal.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

23 november 2010

Diariet

ÄN 2010.053.042

§ 97
Verksamhetsuppföljning per oktober 2010.
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per oktober 2010 uppgår till
+7,4 Mkr. (-1,1 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för 2010 uppgår till +4,0 Mkr.(f.g. 0,0 Mkr).
Antal disponibla bostäder för oktober månad uppgår till 19 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i oktober uppgår
till sju.
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad

Utfall
106 526
-650 005
-543 478

Budget
107 299
-658 163
- 550 865

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad verksamhetsuppföljning per oktober 2010.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

Avvikelse
-772
8 159
7 386
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23 november 2010

§ 98
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober 2010.
Arbetsutskottets protokoll 2010-11-10.
Ändring av detaljplan för Fäjö 1:12 m fl, Fäjö.
Översiktsplan 2030.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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23 november 2010
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§ 99

MEDDELANDEN
Kommunstyrelsens AU
§ 169 Budget 2011 och plan 2012-2013.
Kommunstyrelsen
§ 227 Införandet av två rätter till middag på särskilt boende och hemtjänst i köken
inom Äldreförvaltningens verksamhetsområde.
§ 228 Oförändrad prissättning – försäljning av måltider inom Kostenhetens
verksamhetsområde från och med den 1 januari 2011.
§ 233 Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige
§ 145 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 september 2010.
§ 146 Miljöbokslut för år 2009.
§ 149 Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
§ 171 Val av kommunalråd.
Protokoll/Minnesanteckningar
Förtroendenämndens protokoll 2010-10-14.
___________________

23 november 2010

§ 100
Frågor/Information
Kontaktman/Anhörigvård
Alf Öien (S) vill ha besked om vilken utbildning som kontaktman/anhörigvård
genomgår och hur ofta obligatoriska möten äger rum.
Äldreförvaltningen återkommer med svar i frågan.

Låsta dörrar, Tvegölja, Ljungskär och Hammarbygården
Veste Brynestam (C) undrar vad Socialstyrelsens oanmälda platsbesök gav
för resultat.
Per Jonsson, förvaltningschef svarar att några uppgifter har i dagsläget inte nått
förvaltningen. Äldrenämnden kommer att få en redovisning när uppgifterna
inkommit.
___________________
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22 december 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 22 december 2010.

§ 101

Program för detaljplan för Pottholmen 1.

§ 102

Uppföljning av avtal och kvalitet inom valfrihetssystemet Eget val i hemtjänsten.

§ 103

Redovisning av nattfastemätning – Särskilt boende.

§ 104

Återrapportering – Riktlinjer som inte följs.

§ 105

Rapport – Avvikelser och fall 1:a halvåret 2010.

§ 106

Riktlinjer – Synpunkter, klagomålshantering.

§ 107

Fastställande av avgifter 2011.

§ 108

Verksamhetsuppföljning per november 2010.

§ 109

Delegeringsbeslut.

§ 110

MEDDELANDEN.

§ 111

Frågor/Information.

§ 112

Tack och avslutning.

___________________

1

22 december 2010

Plats och tid

Samlingssalen, Ekliden
onsdagen den 22 december 2010, kl 14.00 – 16.05

Beslutande

ordförande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Kerstin Johansson (S)
Christer Göstasson (S)

Övriga närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Gunnar Sandwall (M)
Kenneth Matsson (FP)
Sören Svensson (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Alf Stålborg (SD)

Tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

förvaltningschef Per Jonsson
utvecklingschef Eva Herbertson
ansvarig controller Peter Arkeklint
verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren
medicinskt ansvarig sjuksköterska A-B Mårtensson
verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger,
kl 14.00 – 15.00 §§ 101-102
äldrekonsulent Sirpa Hjelm, kl 14.00-14.30 § 101
Marie-Louise Bescher
Ann-Marie Branje

2

22 december 2010

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Ann-Marie Branje

Paragraf: 101 - 112

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 december 2010,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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22 december 2010

Diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4

Dnr ÄN 2010.369.214

§ 101
Program för detaljplan för Pottholmen 1.
Sirpa Hjelm, äldrekonsulent informerar i ärendet.
Planprogrammets syfte och huvuddrag är att:











Skapa en tilltalande entré till staden.
Skapa en ny funktionsblandad stadsdel i centrala Karlskrona.
Ett stationsområde som underlättar och stimulerar resandet med kollektiva
transportmedel.
Stadsrum som förmår hysa stora trafikmängder utan att domineras av
trafikfunktionerna.
Skapa förbättrad vattenkontakt och nyttjande av stationsområdena.
Skapa ny bebyggelse som tillvaratar det goda kommunikationsläget och
centrala placeringen i staden.
Förbättra områdets kopplingar till centrum.
Att genom omvandling av stadsdelen minska Karlskronas klimatpåverkan.
Integrera miljöanpassat byggande och hållbar utveckling.
Skapa en stadsdel som genom sin utformning och funktion främjar social
hållbarhet.

Äldrenämnden beslutar
att uppdra till äldrenämndens arbetsutskott att ge synpunkter på planprogrammet
på arbetsutskottets möte den 12 januari 2011.
___________________

22 december 2010

Diariet

5

ÄN 2010.52.730

§ 102
Uppföljning av avtal och kvalitet inom valfrihetssystemet
Eget val i hemtjänsten.
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker informerar i ärendet.
Valfrihetssystemet Eget val i hemtjänsten följs kontinuerligt upp ur olika aspekter
och enligt en framtagen plan. Uppföljning av avtal fårs 1-2 ggr/år och
kvalitetsuppföljningar ska göras löpande med olika metoder.
2010 års uppföljning av avtal är genomförd genom möten och intervjuer med
ledningspersonal och verksamhetspersonal hos de tre privata utförare som var
verksamma under våren samt sex hemtjänstgrupper inom kommunens hemtjänst i
egen regi. Dels tre grupper som ingick i 2009 års uppföljning, dels tre nya
grupper.
Uppföljningen syftar till att kontrollera att formella och administrativa krav som
anges i avtal och övriga kontraktshandlingar följs samt att kontrollera att rutiner
etc finns för att säkerställa kvalitet i verksamheten och att dessa är kända och
nyttjas. För de utförare och hemtjänstgrupper som ingick i 2009 års uppföljning
har särskild vikt lagts på de punkter där det fanns påpekanden vid förra
uppföljningstillfället.
Uppföljningen har haft en övergripande inriktning samt viss fördjupning vad
avser frågorna kontaktpersona, genomförandeplaner samt personalens
utbildning/erfarenhetsnivå.
Äldrenämnden vill ha en återrapportering den 23 februari om vidtagna åtgärder
efter redovisade kvalitetsmätningar.
Informationens tas till dagens protokoll.
__________________

22 december 2010

Diariet

6

Dnr ÄN 2009.425.739

§ 103
Redovisning av nattfastemätning – Särskilt boende.
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef Särskilt boende informerar i ärendet.
I enlighet med effektmålen i kvalitetshandboken för kost och nutrition och
Äldrenämndens beslut ska nattfastan mätas på samtliga särskilda boenden årligen.
En handlingsplan angående nattfasta redovisas, som innehåller:








Studera Goda exempel.
Utse nattfasteombud före den 31 januari 2011.
Genomgång av nattfasteblanketten.
Blanketten ska gå till områdeschef som distribuerar blanketten till
dietisten.
Frågeställningen i genomförandeplanen ses över.
Sex nätters mätning i rad.
Tätare mätningar.

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

22 december 2010

Diariet

ÄN 2010.300.730

§ 104
Återrapportering – Riktlinjer som inte följs.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet.
Åtgärder för att kvalitetsarbetet ska utvecklas presenteras, såsom






Verksamheten inför en verksamhetskontroll vecka 5 och 43.
Materialet digitaliseras.
Införande av Senor alert (nutrition, trycksår och fall).
Registrera i palliativa registret.
Utveckla funktionen patient ansvarig sjuksköterska

En återrapportering ska ske till äldrenämnden i mars 2011.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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Diariet

8

Dnr ÄN 2010.370.770

§ 105
Rapport – Avvikelser och fall första halvåret 2010.
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i ärendet.
Rapporten omfattar inkomna rapporter för kv 1 och 2 år 2010, 2009 års siffror
presenteras inom parantes.
Första kvartalet 2010
Av de 50 (53) avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 41, 82 % (43, 81 %)
för utebliven medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har rapporterats
skadad eller lidit men av inträffade avvikelser i samband med läkemedelshanteringen. Av 48 (33) omvårdnad/incidenter är 25 (23) rapporterade från
hemtjänsten och här var det utebliven eller bristande personlig omvårdnad och
brister i informationsöverföringen som framförallt rapporterades. Av de 25
avvikelserna är sju uteblivit besök av nattpatrullen pga snöoväder (februari 2010).
Andra halvåret 2010
Av de 55 (67) avvikelserna i läkemedelshanteringen svarade 41, 75 % (56, 84 %)
för utebliven medicinering vid rätt tillfälle. Ingen vårdtagare har inte heller här
rapporterats skadad eller lidit men av inträffade avvikelser i samband med
läkemedelshanteringen. Av de 33 (26) omvårdnad/incidenter är 18 (16)
rapporterade från hemtjänsten och det var utebliven eller brister i personlig
omvårdnad och brister i informationsöverföringen.
Under första halvåret 2010 har rapporterats fem höftfrakturer och sju övriga
frakturer från Särskilt boende.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

22 december 2010

Diariet
Ledningssystemet

ÄN 2010.300.730

§ 106
Riktlinjer – Synpunkter, klagomålshantering.
En arbetsgrupp har gjort en översyn av riktlinjer/policy för klagomål och
synpunktshantering.
Översynen har gjorts med anledning av att Socialstyrelsens författningssamling
2006:11 om ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten bl a reglerar
kommunens skyldighet att bedriva avvikelse- och synpunkts/klagomålshantering.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa Riktlinjer för ”Synpunkter, klagomål och förslag” enligt
äldreförvaltningens förslag.
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

9

22 december 2010

Diariet
Myndighetskontoret

10

Dnr ÄN 2010.376.706

§ 107
Fastställande av avgifter för år 2011.
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet.
Brukarnas omvårdnadsavgifter styrs helt och hållet av förändringen av
prisbasbeloppet. Inför 2011 har prisbasbeloppet fastställts till 42 800 kronor och
är en ökning med 1 % jämfört med 2010.
Äldreförvaltningen föreslår att avgifterna för mat och servicepaket räknas upp
med förändringen av prisbasbeloppet, dvs 1 %.
Förändring av hyror följer utfallet av Allmännyttans hyresförhandlingar. Utfallet
för 2011 blev en genomsnittlig höjning med 1,5 %. Äldreförvaltningen föreslår
därför en höjning av hyrorna med 1,5 %.
Föreslagna avgiftsökningar täcker inte fullt ut den i budgetförutsättningarna
angivna ökningen om 2 %.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att fastställa föreslagna avgiftsförändringar för 2011.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

22 december 2010

Diariet

11

ÄN 2010.053.042

§ 108
Verksamhetsuppföljning per november 2010.
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredrar ärendet.
Äldrenämndens ackumulerade utfall per november 2010 uppgår till
+5,5 Mkr. (7,4 Mkr föregående års motsvarande period).
Prognos för 2010 uppgår till +4,0 Mkr (f.g. 4,0 Mkr).
Antal disponibla bostäder för november månad uppgår till 20 lägenheter.
Antal lägenheter i särskilt boende som nyttjas för korttidsvård i november uppgår
till sex.
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad

Utfall
118 430
-718 672
-600 242

Budget
118 029
-723 758
-605 729

Avvikelse
401
5 085
5 487

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad verksamhetsuppföljning per november 2010.
Äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________

22 december 2010

§ 109
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2010.
Arbetsutskottets protokoll 2010-12-08.
Detaljplan för del av Säby 4:14 m fl, Trummenäs.
Ändring av detaljplaner för del av Stärkelsen 2 m fl, Lyckeby.
Begäran från Socialstyrelsen angående oanmälda inspektioner 35717/2010.
Begäran från Socialstyrelsen angående oanmälda inspektioner 35718/2010.
Äldreförvaltningens skrivelse till Socialstyrelsen 2010-12-08. 35717/2010.
Äldreförvaltningens skrivelse till Socialstyrelsen 2010-12-08. 35718/2010.

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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22 december 2010

§ 110

MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 239 Sammanträdesplan för 2011 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse
och utskott.
Kommunfullmäktige
§ 177 Regler för ersättare.
§ 178 Riktlinjer för attest.
§ 179 Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011.
Socialstyrelsen
Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg
om äldre personer.
___________________
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22 december 2010

§ 111
Frågor/Information
Tidningsartiklar angående personal som engagerar sig politiskt
Peter Johansson (S) vill ha information om bakgrunden till att förtroendevald
vägras tjänstledighet.
Förvaltningschef Per Jonsson tillsammans med bitr verksamhetschef Maria
Appelskog redogör för förloppet.
___________________

14

22 december 2010

15

§ 112
Tack och avslutning
Ordförande Jan-Åke Nordin tackar äldrenämndens ledamöter, ersättare,
tjänstemän och all personal i verksamheten för 2010 och önskar samtliga en God
Jul och Ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Peter Johansson tackar ordförande för det gångna året och
önskar en God Jul och Ett Gott Nytt År.
Förvaltningschef Per Jonsson tackar äldrenämndens ledamöter och ersättare för
denna mandatperiod med att överlämna en blomma och önska en God Jul och
Gott Nytt År.
___________________

