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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 22 februari 
2012.  
 
 

 § 1 Bokslut för år 2011 
 
 § 2 Fastställande av plan för internkontroll för år 2012 

 
§ 3  Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 16 kap § f-h 

 
 § 4 Verksamhets- och budgetuppföljning per januari 2012. 
 

§ 5 Socialstyrelsens nya föreskrifter för ledningssystem 
 

 § 6  Information om lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen 
 
 § 7 Delegeringsbeslut  
 
 § 8 Meddelanden. 
 
 § 9 Frågor/Information. 
 
 
 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden 
 onsdagen den 22 februari 2012 14.00-16.20.  
 Äldrenämnden ajournerar sig mellan 15.25-15.40.  
 

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
   
Tjänstgörande ersättare Kenneth Mattsson (FP) 
  Siv Brorsson (S)  
  Jonas Nilsson (S) 
  Göran Redeén (KD)   
 
Övriga närvarande ersättare Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S)  
  Bengt Lindström (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
   
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson  
   ansvarig controller Christian Bjerström  
   socialt ansvarig samordnare Annika Tronje 
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing  
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund  
   verksamhetschef Carina Thörnquist  
   verksamhetschef Susanne Nordin  

myndighetskontoret Annette Thiman, Ann-Charlotte 
Nedfors  

   samordnande personalspecialist Anna Bergström  
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   projektledare Johan Blomqvist  
    
 sekreterare Stina  Bergström 
Utses att justera  Alf Öien    
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Sekreterare  ___________________ Paragraf: 1-9 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Alf Öien  
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     mars 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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 Diariet  ÄN 2012.141.042 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
   
  § 1 
  Bokslut för år 2011 

 
Per Jonsson, Annette Thiman, Ann-Charlotte Nedfors, Carina Thörnquist, 
Ann-Helene Erwing, Ewa Carlsson Sjögren, Boris Svensson, Susanne 
Nordin, Annika Tronje, Anna Bergström, Eva Herbertsson, Christian 
Bjerström, föredrar ärendet.  

 
Äldreförvaltningens förslag till bokslut för 2011 presenteras. Verksamheten 
som omfattar äldreomsorg redovisar ett nettoöverskott på 2,0 Mkr i 
förhållande till den anvisade budgeten. Under 2011 har verksamheten 
genomförts inom den anvisade ekonomiska ramen. Av äldreförvaltningens 
förslag till budget- och verksamhetsuppföljning 2011 framgår att 
äldreförvaltningen också redovisar att de två mål som fastställts av 
kommunfullmäktige för äldreomsorg är uppnådda.  

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
   

1. att godkänna upprättad budget och verksamhetsuppföljning för året 
2011.  

 
 Därtill föreslås äldrenämnden besluta  
  

2. att hemställa hos kommunstyrelsen om att ej utnyttjade 
investeringsmedel för år 2011 uppgående till 1,4 Mkr överförs till år 
2012, samt  

 
3.  att med hänvisning till att de av kommunfullmäktige uppsatta målen är 

uppnådda och att äldrenämnden samtidigt redovisar ett ekonomiskt 
överskott hemställa hos kommunstyrelsen om att överskottet om 2,0 
Mkr för äldreomsorgen 2011 tillförs äldrenämndens budget 2012.  

 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
 __________________  
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Diariet    ÄN 2012.139.042 
 
 
    
 
 
 
 
  § 2 
  Fastställande av plan för internkontroll för år 2012 
 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns tillräcklig 
intern kontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhet. 

 
Nämnder och styrelser skall senast i februari månad varje år anta en 
särskild plan för den interna kontrollen. 

 
 Den interna kontrollen anger hur tillsynen av verksamheten skall bedrivas. 
 Den interna kontrollplanen ska innehålla: 
 

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

 
Som en grund för den interna kontrollen ska en risk- och 
väsentlighetsanalys göras. 

 
Slutlig rapportering av resultatet till äldrenämnden sker i samband med 
årsbokslutet 2012.  

 
Äldrenämnden föreslås besluta 

 
 att fastställa plan för internkontroll enligt förvaltningens förslag.  
   

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
 __________________ 
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Diariet  ÄN 2012.140.730 
   
    
    
 
   
 

  
 § 3 
 Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 16 kap § f-h 

   
Enligt socialtjänstlagen 16 kap § 6 f – h skall nämnden en gång i kvartalet 
rapportera gynnande men ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 
kap 1 § till kommunens revisorer. 

 
Rapporten skall utvisa alla gynnande beslut som inte har blivit verkställda 
inom tre månader från dagen för beslut. Rapporteringsskyldigheten gäller 
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter att 
verkställigheten avbrutits. 

 
Kvartal 4 2011 fanns 12 gynnande beslut som ej verkställts inom tre 
månader. 12 personer har erbjudits boende, tackat nej och kvarstår i kön 
till specifikt boende.  

 
Arbetsutskottet beslutade  
 
att föreslå äldrenämnden att översända rapporten till revisorerna.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2010.053.042 

 
 
 
 
 
 

 
  § 4 
   Verksamhets- och budgetuppföljning per januari 2012. 

  
  Kommunledningen har ombett kommunens förvaltningschefer att göra en 

prognos över det ekonomiska utfallet 2012. Äldreförvaltningen gör en 
prognos som innebär att äldrenämnden gör ett negativt resultat om -5,7 
Mkr för 2012.  

 
  Äldreförvaltningen gör bedömningen att Äldrenämnden kommer att hålla 

de ekonomiska givna ramarna 2013.  
 
   

 Äldrenämnden beslutar  
 

 att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per januari 2012. 
 ____________________
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Diariet     

 
 
 
 
 
 
 

 § 5 
Socialstyrelsens nya föreskrifter för ledningssystem   
 
Stina Bergström, nämndsekreterare, informerar om Socialstyrelsens nya 
föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  informationen tas till protokollet.  

  
 

___________________ 
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§ 6  
Information om lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen 
 
 
Per Jonsson informerar om att en lex Sarah-anmälan är gjord till 
Socialstyrelsen.  
 
 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att  informationen tas till protokollet.  
 
 
___________________ 



  22 februari 2012 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 
Delegeringsbeslut 

 
 Anmälan av delegationsbeslut 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret december 2011 och januari 
2012. (Pärmen). 

b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-01-11, 2012-02-08. 
(Pärmen).  

c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  
1. Beslutsdatum 2012-01-02 
2. Beslutsdatum 2012-01-24 
3. Beslutsdatum 2012-02-06 

  

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 8 
Meddelanden 

 
 
  Kommunstyrelsen 

§ 4 Principer för internprissättning och finansieringsprinciper vid försäljning 
av måltider och livsmedel 2012 
§ 5 Förändringar på grund av ny prissättning beslutad i äldrenämnden- 
försäljning inom kostenhetens verksamhetsområde från och med 1 
februari 2012.  

  § 8 Erbjudande om löneväxling.  
 
 Kommunfullmäktige 

§ 228 Uppföljning per den 31 oktober för hela Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet.  

 § 233 Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antal jobb ska öka”.  
 § 234 Energi – och klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020.  

§ 11 Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna 
handlingar.   

 
 Socialstyrelsen  

Prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala 
värdighetsgarantier år 2011, 2011-12-15.  
Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) och 
patientsäkerhetslagen (2010:659), 2012-01-03.  
Beslut om särskild avgift, diarienummer ÄN 2011.309.730, 2011.289.730, 
2011.311.730, 2011.310.730, 2011.308.730, 2011.307.730, 2011.312.730. 

 
 Sveriges kommuner och landsting  

 
 Protokoll/Minnesanteckningar 
 Protokoll från Förtroendenämnden 2011-12-08 
 
 Övrigt 
 Äldreförvaltningens rapport för bostadsanpassningsbidrag för år 2011.  
 Förvaltningsrättens dom 2011-12-22, mål nr 1970-11.  

 
___________________ 
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§ 9 
Frågor/Information 
 
Angela Sandström (S) ställer frågan angående växelvård. En brukare har 
fått information om att det finns beslut om att växelvård ska avvecklas.  
 
Per Jonsson, förvaltningschef, Ann-Charlotte Nedfors, chef 
myndighetskontoret och Jan-Åke Nordin (M) svarar att det inte finns något 
politiskt beslut om att avveckla växelvården.  
 
Angela Sandström (S) ställer frågan vilka kontakter som har tagits med 
äldreförvaltningen rörande tekniska förvaltningens intention om att sälja 
Lorentzberg.  
 
Jan-Åke Nordin (M) och Per Jonsson, förvaltningschef, besvarar frågan.  
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 21 mars 
2012.  
 
 

 § 10 Kostnad per brukare 
 
 § 11 Senior Bokväm 

 
§ 12 Uppdrag utveckling av framtidsprogram 

 
 § 13 Patientsäkerhetsberättelse 2011 
 

§ 14 Verksamhets- och budgetuppföljning per februari 2012. 
 
§ 15  Ersättning genomförandeplaner 

 
 § 16 Delegeringsbeslut 
 
 § 17  Meddelanden. 
 
 § 18 Frågor/Information. 
 
 
 
 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden 
 onsdagen den 21 mars kl 14.00-16.10 
 Äldrenämnden ajournerar sig mellan 15.00-15.15.  
 

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
   
Tjänstgörande ersättare Göran Redeén (KD)   
  Siv Brorsson (S) 
 
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S) 
  Anita Löfström (S)  
  Bengt Lindström (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
 
 Tjänstemän förvaltningschef Per Jonsson 
   utvecklingschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson  
   ansvarig controller Christian Bjerström  
   controller Marie Ottosson 
   controller Maria Stivén  
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing  
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund  
   verksamhetschef Carina Thörnquist  
   MAS Ann-Britt Mårtensson 

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
   samordnande personalspecialist Anna Bergström   
   projektledare Johan Blomqvist  
   Äldrekonsulent Sirpa Hjelm  
   Ensolution Andreas Johansson, § 10 
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 sekreterare Stina Bergström 
Utses att justera  Peter Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 10-18 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

  Peter Johansson 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      april 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet  ÄN 2011.270.739 
 
 
 
 
 
   
  § 10 
  Kostnad per brukare 

 
Andreas Johansson, Ensolution, presenterar resultat från studien kostnad 
per brukare.  
 
Kostnad per brukare är en analys som ger en tydlig beskrivning av 
verksamheten i ett ekonomiskt perspektiv.  
 
Kostnad per brukare består sammantaget av en brukarmixanalys, 
konsumtionsanalys, resultatanalys och en analys av produktivitet.    
Karlskronas resultat presenteras även i relation till jämförelsekommunerna 
Kalmar, Kristianstad och Växjö.  

   
 
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att  ta informationen till dagens protokoll.  
 
 __________________  
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Diariet    ÄN 2011.212.730 
 
 
   
 
 
  § 11 
  Patientsäkerhetsberättelse 2011 
 

Ann-Britt Mårtensson, MAS, föredrar ärendet.  
 
Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska fram gå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilket resultat som 
har uppnåtts. 

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

att godkänna upprättad Patientsäkerhetsberättelsen för år 2011 enligt 
äldreförvaltningens förslag 

 
   

Arbetsutskottet beslutade 2012-03-07 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2012-03-21. 

 
 
  Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
 ____________________ 
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Diariet    ÄN 2011.45.047 
 
 
    
 
 
 
 
  § 12 
  Senior bokväm 
 
 Sirpa Hjelm, äldrekonsulent, föredrar ärendet.  
 

Projektet Senior bokväm är i slutfasen. Slutrapport kommer att 
presenteras under äldrenämndens sammanträde i maj månad.  

 
 
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att  ta informationen till dagens protokoll.  
 
 
 __________________ 
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Diariet  ÄN 2012.151.709 
   
    
    
 
   
 

  
 § 13 
 Uppdrag utveckling av framtidsprogram 

 
2008 antog kommunfullmäktige Framtidsprogram för äldreomsorgen i 
Karlskrona. Programmet utarbetades av äldrenämnden och redovisar 
äldrenämndens bedömning av hur den framtida äldreomsorgen kan 
komma att se ut och vilka krav som framtidens äldre kan komma att rikta 
mot verksamheten. 

 
Sedan Framtidsprogrammet antogs har omvärlden på olika sätt 
förändrats. Därför behöver nuvarande Framtidsprogram för äldreomsorgen 
utvecklas. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att ur äldrenämnden tillsätta en projektgrupp att formulera förslag till 
utveckling av Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona, 
 
2. att projektgruppen, ur äldrenämnden, skall ha 8 ledamöter som fördelas 
med en vardera för m, fp, c, v, kd och sd förutom s som har två 
representanter.  
 
3. att inbjuda en representant från vardera organisation i kommunala 
pensionärsrådet att ingå i projektgruppen. 
 
4. att ge förvaltningschefen i uppdrag att inrätta en arbetsgrupp att biträda 
projektgruppen, 
 
5. att ge projektgruppen mandat att kalla referensgrupp-/er med 
företrädare för verksamheten, samarbetspartners, 
pensionärsorganisationer/- föreningar, personalens fackliga 
organisationer, idéburna organisationer, myndigheter m.fl. 
 
6. att kostnaderna för projektet ska belasta nämndens verksamhet. 

 
  Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2010.053.042 

 
 
 
 
 
 

 
  § 14 
   Verksamhets- och budgetuppföljning per februari 2012. 

  
Christian Bjerström, ansvarig controller, föredrar ärendet.  

    
Resultaträkning tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 20 273 20 974 -701
Verksamhetens kostnader -135 336 -133 558 -1 778
Nettokostnad -115 064  -112 585 -2 479
  
Bostadsanpassningsbidrag -2 577  -1 591 -987

 
 
   

 Äldrenämnden beslutar  
 

 att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per februari 2012. 
 
 ____________________ 
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Diariet   ÄN 2012.187.730 
 
 
 
 
   
   
 
  § 15 
  Ersättning genomförandeplaner  
 

Genom fastställande av verksamhetsplan 2011 och plan 2012-
2013 beslutade äldrenämnden att avsätta särskilda medel för det 
initiala upprättandet av genomförandeplaner för ”nya” brukare 
inom hemtjänst och särskilt boende. 

 
Äldreförvaltningens bedömning är att arbetet med upprättande av 
genomförandeplaner har stabiliserat sig i kommunens 
organisation och nu fungerar på ett tillfredsställande sätt.  

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

att den särskilda ersättningen för upprättande av 
genomförandeplaner till nya brukare inom hemtjänst och särskilt 
boende ska upphöra att gälla fr.o.m. 2012-05-01.  

 
   

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 ____________________
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§ 16 
Delegeringsbeslut 

 
 Anmälan av delegationsbeslut 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret februari 2012. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-03-07. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-02-10 
- Beslutsdatum 2012-02-28 
- Beslutsdatum 2012-02-29 
- Beslutsdatum 2012-03-01 
- Beslutsdatum 2012-03-02 
- Beslutsdatum 2012-03-12 

 
Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 17 
Meddelanden 

 
Kommunfullmäktige 
§ 27 Svar på motion om verksamhetsinnehåll i särskilt boende 
 
Socialstyrelsen  
Beslut från Socialstyrelsen – Klagomål angående brister i vård och omsorg 
på särskilda boendet Lövgrund Karlskrona kommun. 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-02-16 
Protokoll med Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2011-10-17. 
 
 
Övrigt 
Förtroendenämnden – Verksamhetsberättelse 2011 
Nyhetsbrev nr 1 2012 från Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 

 
 
___________________ 
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§ 18 
Frågor/Information 
 
Inga frågor ställdes.  
 
 
___________________ 
 

 



  25 april 2012 1

  
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 25 april 
2012.  
 
 

 § 19 SNAC 
 
 § 20 Fastställande av delegations- och attestordning 

 
§ 21 Omvårdnadslyftet 

 
 § 22 Uppföljning av internkontrollplan 2011 

 
§ 23 Verksamhets- och budgetuppföljning per mars 2012. 
 
§ 24  Information om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för 

personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. 
 
§ 25 Medarbetarenkäten 2011 
 
§ 26  Svar på remiss ökad delaktighet och valfrihet 
 
§ 27 Information: Kvalitetsregister Senior Alert och Palliativa registret 
 
§ 28 Hemställa om att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal 

avseende Handelsträdgården Vedebylund.  
 

 § 29 Delegeringsbeslut 
 
 § 30  Meddelanden. 
 
 § 31 Frågor/Information. 
 
 
 
 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden 
 onsdagen den 25 april kl 14.00-16.30. 
 Äldrenämnden ajournerar sig mellan 14.45-15.00. 
 

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) t o m § 27 14.00-16.00 
  Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (M) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) §§ 28-31 fr o m 16.00   
   
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S) t o m § 27 14.00-16.00 
  Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) t o m § 27 14.00-16.00  
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson  
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing  
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund   

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
   samordnande personalspecialist Nina Andrén  
   verksamhetschef Susanne Nordin 
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Tjänstemän forts. 
   biståndshandläggare, Cajsa Andersson 
   biståndshandläggare, Irene Svensson 
   SAS, Annika Tronje 
   leg dietist, Åsa Ottosson 
   MAS Ann-Britt Mårtensson, fr o m § 24 kl 15.00 
   områdeschef, Eva-Marie Ottosson, § 26 15.35-15.45 
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 sekreterare Stina Bergström 
Utses att justera  Alf Öien 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 21, 26, 28 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

  Alf Öien 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      maj 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet  ÄN  
 
 
 
 
 
   
  § 19 
  SNAC 

 
Jan Resebo, projektledare, redovisar resultatet i studien ”Vård och omsorg 
för personer 65 år och äldre i Karlskrona 2011 – en delstudie i SNAC – 
Blekinge”.  

 
 
  
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att  ta informationen till dagens protokoll.  
 
 __________________  
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Diariet    ÄN 2012.324.002 
 
 
   
 
 
  § 20 
  Fastställande av delegations- och attestordning 
   

Förvaltningen har sett över attest- och delegationsordning utifrån 
förändringar i lagstiftning och förändringar i verksamheten. 

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

att fastställa attest- och delegationsreglemente enligt förvaltningens 
förslag.  

   
Arbetsutskottet beslutar att anse ärendet berett och att beslut fattas under 
äldrenämndens sammanträde 2012-04-25. 

 
  Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
 ____________________ 
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Diariet    ÄN 2012.163.047 
 
 
    
 
 
 
 
  § 21 
  Omvårdnadslyftet 

 
Socialstyrelsen har enligt beslut från regeringen 2011 i uppdrag att fördela 
stadsbidrag för att stärka kompetens inom äldreomsorgen. 

 
Den 16 april 2012 skall ansökan om fortsatt satsning utifrån statsbidrag 
inlämnas till Socialstyrelsen för omvårdnadslyftet 2012. 

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

att ansöka om statsbidrag för att stärka kompetens inom äldreomsorgen i 
enlighet med bilaga 1, planerade - insatser genom omvårdnadslyftet 2012.  

 
 
   Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med 
tillägget   
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
 
 __________________ 
 
    
 
 
 



  25 april 2012 8

 
Diariet  ÄN 2011.065.042 
   
    
    
 
   
 

  
 § 22 
 Uppföljning av internkontrollplan 2011 

 
I enlighet med Äldrenämndens beslut 2011-03-23 § 32 om 
internkontrollplan ska en löpande rapportering lämnas under året. Slutlig 
rapportering sker i samband med årsbokslutet för 2011.  

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
 att lägga informationen till handlingarna. 
 

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2010.053.042 

 
 
 
 
 
 

 
  § 23 
   Verksamhets- och budgetuppföljning per mars 2012. 

  
Christian Bjerström, ansvarig controller, föredrar ärendet.  
 
 
 

    
   
 
 
 
 
 

 
   
 

 Äldrenämnden beslutar  
 

 att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per 31 mars 2012. 
 
 ____________________ 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens Intäkter 31 174 31 760 -586 

Verksamhetens Kostnader 
 -201 

404
 -200 

169 -1 235 

Nettokostnad 
 -170 

229
 -168 

408 -1 821 
        

Bostadsanpassningsbidrag -3 896  -2 386 -1 510 
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Diariet   ÄN 2012.294.730 
 
 
 
 
   
   
 
  § 24 

Information om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i 
särskilda boenden. 

 
  Carina Thörnquist, tf utvecklingschef, föredrar ärendet.  
 
  De nya föreslagna föreskrifterna och allmänna råd om ansvaret för 

personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boende 
föredras. Dessa har översänts till äldreförvaltningen remissyttrande. 

 
 
   Arbetsutskottet beslutade 2012-04-11 
 
   att  informationen tas till dagens protokoll, samt  
 
   att föreslå äldrenämnden uppdra till arbetsutskottet att avge yttrande. 
 

  Remisstiden har förlängts så att äldrenämnden kan fatta beslut om 
yttrande under sammanträde 2012-05-23.  

 
  Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till att-sats 1 och avslag till att-sats 2 samt 

tilläggsyrkande: 
 
  att äldrenämnden fattar beslut om yttrande över föreslagna föreskrifter 

under 2012-05-23. 
 
  Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkanden under proposition och 

finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med dessa. 
 
 Äldrenämnden beslutar  
 

   1. att informationen tas till dagens protokoll, samt  
 

  2. att äldrenämnden fattar beslut om yttrande över föreslagna föreskrifter 
under 2012-05-23 

 
  ____________________ 
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Diariet   ÄN 
 
 
 
 
  
 
  
 § 25 
 Medarbetarenkäten 2011 

 
Nina Andrén, samordnande personalspecialist, presenterar resultatet från 
medarbetarenkäten 2011. 
 
Svarsfrekvensen för medarbetarenkäten 2011 är 52 procent. Totalt 
medelvärde i enkäten är 3,28. Generellt sett har inga större förändringar 
skett i jämförelse med föregående år. 

 
   
  Äldrenämnden beslutar  
 
  att informationen tas till dagens protokoll. 
 

 ____________________ 
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Diariet    ÄN 2012.086.730 
Kommunfullmäktige 
Socialstyrelsen 
 
 
 
 
 
  § 26 
  Svar på remiss ökad delaktighet och valfrihet 
 

Utredningen om fritt val av hjälpmedel har haft i uppdrag att lämna förslag 
på olika lösningar för att införa fritt val av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning. Valfrihetssystem för habiliterings- och 
rehabiliteringstjänster och andra tjänster enligt lagen om valfrihetssystem 
(LOV) kan också innebära att tillhandahålla hjälpmedel.  

Utredningen beskriver och tydliggör bland annat hur ansvaret ska fördela 
sig mellan förskrivare, brukare och leverantörer och analyserar och lämnar 
förslag på hur förutsättningarna för en ökad valfrihet ska kunna förbättras 
med utgångspunkt från rådande ansvarsfördelning mellan huvudmännen.  

   
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat betänkandet för 
handläggning och yttrande till äldreförvaltningen. Utarbetande av yttrande 
har skett i samråd med handikappförvaltningen. 

   
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 

 
att anta yttrande enligt bilaga 2 som sitt eget och översänder det till 
Socialdepartementet. 

 
 
  Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med 
tillägget  
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

  ____________________ 
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Diariet   ÄN  
 
 
 
 
 
 
 
 § 27 

Information: Kvalitetsregister Senior Alert och Palliativa registret  
 
Åsa Ottosson, leg dietist och Ann-Britt Mårtensson, MAS informerar om 
hur äldreförvaltningar arbetar med kvalitetsregister Senior Alert och 
Palliativa registret i verksamheten. 
 
 
 
 

  Äldrenämnden beslutar  
 
  att informationen tas till dagens protokoll 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN 2011.254.736 
Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 
 
 § 28 

Hemställa om att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna 
hyresavtal avseende Handelsträdgården Vedebylund.  

  
Äldreförvaltningen har under 2011 planerat för nybyggnation av 
äldreboende vid Handelsträdgården Vedebylund. Planeringen för 
etableringen har genomförts tillsammans med AB Karlskronahem och 
Tekniska förvaltningen. Projektering och upphandling av totalentreprenör 
är nu klar och AB Karlskronahem har lämnat offert till tekniska 
förvaltningen.  

 
Det nya boendet kommer att innehålla 48 lägenheter samt 
gemensamhetsutrymmen, träffpunkt, personal utrymmen, miljörum och 
lägenhetsförråd.  Boendet är planerat utifrån äldrenämndens ramprogram 
för omsorg boende -, livs - och omsorgsmiljö som antogs av 
äldrenämnden under 2011. De 48 lägenheterna som planeras vid 
handelsträdgården skall i enlighet med äldrenämndens verksamhetsplan 
2012 ersätta lika många bostäder vid andra enheter inom äldrenämndens 
verksamhet. Vilka enheter som blir berörda kommer Äldrenämnden att 
utreda och fastställa under hösten 2012.  

 
Äldrenämnden har i sin internbudget för 2013 avsatt medel motsvarande 4 
mkr till följd av merkostnader för övergångstid. I övrigt beräknas det nya 
boendet i nuläget inte medföra några extra kostnader för Äldrenämnden  

 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 

1. att hemställa hos tekniska nämnden att denna tecknar hyresavtal med 
Karlskronahem i enlighet med av Karlskronahem avgiven offert, samt  

 
2. att årlig hyreskostnad inte överstiger 6 320 000 kronor för bostadsdelen 
och 1 995 000 kronor för lokaldelen. 
 
3. att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag till beslut 

  
Ordföranden ställer Kent Lewéns (FP) yrkande under proposition och 
finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med detta. 
  

 Äldrenämnden beslutar i enlighet äldreförvaltningens förslag. 
 ____________________ 
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§ 29 
Delegeringsbeslut 

 
 Anmälan av delegationsbeslut 

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret mars 2012. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-04-11. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-04-02 
- Beslutsdatum 2012-04-03 

 
 

Äldrenämnden beslutar 
 

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.  
 
___________________ 
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§ 30 
Meddelanden 

 
 Kommunfullmäktige 

§ 43 Kommunfullmäktiges ramar för upplåning, utlåning och 
borgensteckning år 2012 

 
 Protokoll/Minnesanteckningar 
 Protokoll med Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2012-01-16. 
 Protokoll med Äldreförvaltningens samverkansgrupp 2012-02-20. 
 
 Övrigt 
 Nytt från KEFU, 1 april 2012. 
 Tack-kort från Birgitta Nedfors med anledning av pensionsavgång. 

 
___________________ 
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§ 31 
Frågor/Information 
 
Hemsjukvård 
 
Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar om utredning gällande 
kommunens eventuella övertagande av hemsjukvården. Planeringen 
innebär att beslut om övertagande i landsting och kommuner sker i maj 
och juni. Äldrenämnden och Handikappnämnden kommer att fatta beslut 
under sammanträde i maj 2012. Kommunfullmäktige ska därefter fatta 
beslut under sammanträde i juni 2012. Övergång av verksamhet planeras 
ske årsskiftet 2012/2013. 
 

  Äldrenämnden beslutar  
 
  att informationen tas till dagens protokoll 

 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 23 maj 
2012.  
 
§ 32 Avtackning av Per Jonsson 
 

 § 33 Slutrapport Senior BoKväm. 
 
 § 34 Övertagande av hemsjukvård 

 
§ 35 Rapportering av ej verkställda beslut 

 
 § 36 Förändringar i teckningsrätt 

 
§ 37 Avvikelserapportering för år 2011. 
 

 § 38  Yttrande angående Socialstyrelsens förslag till föreskrifter för personer med 
demenssjukdom. 

 
§ 39 Ansökan statsbidrag för att implementera de nationella riktlinjerna för vård och 

omsorg om personer med demenssjukdom 
 
§ 40 Tertialuppföljning per 30 april 2012. 
 

 § 41 Sekretessärende: Tilldelningsbeslut i upphandling om korttidsvård. 
 

 § 42 Delegeringsbeslut ärendet utgick 
 
 § 43  Meddelanden. 
 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden 
 onsdagen den 23 maj kl 14.00-15.50 
 Äldrenämnden ajournerar sig mellan 15.15-15.30 
 

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Eva-Lotta Altvall (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Jonas Nilsson (S) 
  Kenneth Matsson (FP)  
   
Övriga närvarande ersättare Kerstin Johansson (S) gick kl 15.45 § 32- del av 41 
  Mikael Wickström (S) 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) gick 15.30 § 32-40 
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Katarina Lindell 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund   

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
   verksamhetschef Susanne Nordin    
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson 
   projektledare Johan Blomqvist  
   äldrekonsulent Sirpa Hjelm, § 33 
   Magnus Gruvberger, §§ 38-41 
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 sekreterare Katarina Lindell 
Utses att justera  Angela Sandström 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 32-43 
  Katarina Lindell 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Angela Sandström 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      maj 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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 § 32 
 Avtackning 
 
 Ordförande överlämnade blomma samt presentkort till Per Jonsson  
 samt tackade för gott samarbete. 
 
 ______
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Diariet  ÄN 2011.045.047 
 
 
 
 
 
   
  § 33 
  Slutrapport Senior BoKväm. 

 
Äldrenämnden har beviljats projektmedel 379 000 kr av 
Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre 
dar. Syftet med uppdraget är att stimulera till nytänkande, kreativitet och 
utveckling vad gäller bostäder och boendemiljöer för äldre. 

 
Projektet Senior Bokväm i Karlskrona har pågått under tiden 1 juni 2011 – 
31 mars 2012. Ett förslag till slutrapport har tagits fram och ska redovisas 
till Hjälpmedelsinstitutet. 

 
Två forskare från Blekinge Tekniska Högskola har genomfört 
uppföljning/utvärdering av projektet. Utvärderingsrapport finns som bilaga i 
slutrapporten liksom en ekonomisk revisionsrapport. 

 
Projektet Senior Bokväm har bestått av tre delprojekt som tillsammans 
bildar en helhet som förstudie kring seniorers boendefrågor. Delprojekten 
har handlat om 

 - Välfärdsteknologi (på Handelsträdgården), 
 - Utlandsfödda äldre kvinnors och mäns boendepreferenser, och 

- Slutförandet och fördjupning av tillgänglighetsinventering i 
flerbostadshus.  

 
Slutrapporten beskriver dels resultaten från varje delprojekt men ger också 
en samlad bild av övriga reflektioner som har gjorts under projektet genom 
forumgrupper och intervjuer med seniorer, deras närstående och personal 
med olika professioner. Deltagandet i Nätverk Syd har bidragit med 
resultat från en framtidsverkstad. Nätverket har samordnats av 
Designskolan vid Lunds Universitet, även det inom ramen för Bo bra på 
äldre dar. En sammanhållande beskrivning av reflektioner finns under 
rubriken Avslutande diskussion i rapporten. 

 
I vissa delar har projektet Senior Bokväm haft koppling till frågan om 
trygghetsboende och seniorboende. En utredning angående 
trygghetsboende kommer att lämnas till äldrenämnden varför denna 
slutredovisning inte tar upp detta.  

   Forts. 
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 § 33 forts. 
 Slutrapport Senior BoKväm. 
 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

1. att godkänna den upprättade slutrapporten på projektet Senior Bokväm i 
Karlskrona, 

 
2. att uppdra till äldreförvaltningen att projektresultaten angående 

välfärdsteknologi ska beaktas i fortsatt planering av Handelsträdgården, 
 

3. att uppdra till äldreförvaltningen att en särskild utredning ska göras kring 
införandet av välfärdsteknologi som en del av biståndsbedömda insatser 

 
4. att uppdra till äldreförvaltningen att beakta behovet av 

kompetensutveckling för personal inom välfärdsteknologi, 
 

5. att föreslå till kommunledningsförvaltningen att införandet av 
välfärdsteknologi beaktas i kommunens it-strategi,  

 
6. att uppmärksamma behovet av samverkan mellan flera nämnder och 

förvaltningar i planeringen av goda bostäder och goda boendemiljöer för 
seniorer och att i detta syfte bjuda in övriga aktörer till ett inledande möte 
för att en sådan samverkan organiseras, samt 

 
7. att i övriga delar beakta projektets resultat i revideringen av 

framtidsprogrammet.   
 
 

Arbetsutskottet beslutade 2012-05-09 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2012-05-23. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 

 
 __________________  
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Diariet    ÄN 2012.325.106 
 
 
   
 
 
  § 34 
  Övertagande av hemsjukvård 
   

Äldrenämnden bereds möjlighet att till fullmäktige yttra sig över ”Avtal om 
övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 
boende”. 

 
Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län har diskuterats under 
lång tid och i samband med landstingets införande av Hälsoval 2010 
erbjöds kommunerna att överta hemsjukvården. Dock kunde inte en 
enighet i länet uppnås och därmed föll frågan 2010. Ett förändrat 
huvudmannaskap förutsätter en skatteväxling och då måste samtliga 
huvudmän fatta samma beslut.  
 
Landstinget har nu tagit initiativ till en huvudmannaskapsförändring. Läget 
2012 är förändrat mot tidigare år då hemsjukvården var integrerad med 
respektive vårdcentral. Nu är hemsjukvården organiserad som en egen 
länsövergripande verksamhet med en verksamhetschef och 
avdelningschefer i varje kommun. Resurserna som tidigare var ojämnt 
fördelade i kommunerna är nu i huvudsak fördelade enligt 
befolkningsmängd.  

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

 1. att äldrenämnden ställer sig bakom en kommunalisering av 
hemsjukvården i Blekinge län i enlighet med upprättat avtal 
 

  2. att paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 

 
Arbetsutskottet beslutade 2012-05-09 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2012-05-23. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
 
____________________ 
 
Eva-Lotta Altvall (S), Alf Öien (S), Angela Sandström (S), Christer 
Göstasson (S) samt Jonas Nilsson (S) deltog ej i beslutet.
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Diariet    ÄN 2012.331.730 
 
 
    
 
 
 
 

   § 35 
   Rapportering av ej verkställda beslut 

 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställt inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Socialstyrelsen (individbaserade rapporter).  
 
Äldrenämnden rapporterar, per den 2012-03-29, att det fanns 10 beslut 
som inte verkställts inom tre månader. 
 
Skälen till att beslut inte verkställts: 
Tackat nej till anvisning, brukare önskar invänta boende  
placering enligt önskemål   10 

 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 

 
att äldrenämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, 
socialstyrelsen samt kommunens revisorer.                 

 
  Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  
 
 __________________ 
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Diariet  ÄN 2012.438.002 
   
    
    
 
   
 

  
 § 36 
 Förändringar i teckningsrätt 

 
Äldreförvaltningens lista över teckningsberättigande ändras då 
personalförändringar skett inom förvaltningen  

 
Nedanstående förteckning avser personer som föreslås ha teckningsrätt 
för äldreförvaltningens bank och postgirokonton. 

 
 Eva Herbertsson  
 Carina Thörnkvist        tom 2012-10-31    

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt 
för äldreförvaltningens bank och postgirokonton  

 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2010.370.770 

 
 
 
 
 
 

 
   § 37 
   Avvikelserapportering för år 2011. 

 
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för ”Lokal 
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg”. Från och med 
denna rapport har även socialt ansvarig samordnare deltagit i analysen av 
fel och brist. En ytterligare nyhet är att fall, avvikelser, fel och brist i 
huvudsak rapporteras digitalt via verksamhetssystemet. 

 
 Denna rapport omfattar inkomna rapporter för år 2011. 
 

 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 

 
 att ta informationen till dagens protokoll 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 

 
 ____________________ 
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Diariet   ÄN 2012.294.730 
 
 
 
 
   
   
 

§ 38 
Yttrande angående Socialstyrelsens förslag till föreskrifter för 
personer med demenssjukdom. 

 
 Carina Thörnquist, tf utvecklingschef, informerar i ärendet.  
 

Karlskrona kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på dels 
förslag om föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden med tillhörande 
bilaga, dels den konsekvensanalys som gjorts av den föreslagna 
författningen. 

 
  Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
  att avge yttrande till Socialstyrelsen i enlighet med upprättat förslag. 
 
  Yrkande 
  Jan-Åke Nordin (M) samt Eva-Lotta Altvall (S) yrkar bifall till 

äldreförvaltningens förslag. 
 
  Alf Öien (S) yrkar avslag 
 
  Proposition 
  Ordföranden ställde proposition på äldreförvaltningens förslag till beslut 

och Alf Öien avslags yrkande och fann äldreförvaltningens förslag antaget. 
 
   
  Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
    

  ____________________ 
 
 Alf Öien (S) reserverar sig till förmån för eget yttrande samt inlämnar enligt 
 bilaga 1 skriftlig förklaring.
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Diariet   ÄN 
 
 
 
 
  
 
  

 § 39 
 Ansökan statsbidrag för att implementera de nationella riktlinjerna för 
vård och omsorg om personer med demenssjukdom 
 
Som i ett led i regeringens satsning på insatser för att samordna vård och 
omsorg om de mest sjuka äldre har Socialstyrelsen fått åtta olika uppdrag för 
2012. Ett av regeringens uppdrag är att Socialstyrelsen ska fördela 25 000 
000 kronor till kommuner som i samarbete med landstinget utvecklar och 
prövar modeller för genomförandet av de nationella riktlinjerna för vård och 
omsorg av personer med demenssjukdomar.  
Riktlinjerna syftar till att ge kunskapsbaserade nationella rekommendationer 
om hur kommuner, landsting, regioner och privata och ideella vård- och 
omsorgsutförare gemensamt kan tillgodose behov av vård och omsorg för 
personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 
 
Länets kommuner har tillsammans med Blekinge kompetenscentrum och 
inom ramen för FoU-äldre tagit fram förslag till ansökan och projektplan.  
 
Projektets syfte och mål är framtagna utifrån pågående arbete i Blekinge och 
de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demens. 
 
Ansökan har fokus på de "Multiprofessionella teamen" runt den enskilde 
personen genom hela vårdkedjan. Detta innebär att vi kan ha länsgemen-
samt fokus på flera delar men samtidigt kan varje kommun även utforma 
satsningen utifrån sina egna lokala förutsättningar. 
 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
att äldreförvaltningen tillsammans med Landstinget Blekinge via Blekinge 
Kompetenscentrum och länets övriga kommuner ansöker om stimulansbidrag 
för fortsatt implementering av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg om 
personer med demenssjukdom. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag samt 
att paragrafen förklaras omedelbar justerad 
 ____________________ 
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Diariet    ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
 

    
 
   § 40 
   Tertialuppföljning per 30 april 2012. 

 
Christian Bjerström, ansvarig controller, föredrar ärendet.  

 
   

 
 

  ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Äldrenämnden beslutar  

 
 att godkänna tertialuppföljning per 30 april 2012. 
  

  ____________________ 
 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 43 173 42 353 820
Verksamhetens Kostnader  -271 523  -267 340 -4 183
Nettokostnad  -228 350  -224 987 -3 363
        

Bostadsanpassningsbidrag -4 417  -3 181 -1 235
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Diariet   ÄN 2010.312.736 
 
 
 
    § 41 
    Sekretessärende: Tilldelningsbeslut i upphandling om korttidsvård. 

 
Äldrenämnden fattade vid sammanträde 2011-04-27  § 42 beslut 
avseende upphandling av driften av korttidsvårdsverksamheten 
Rosengården. Äldreförvaltningen har genomfört upphandlingen i enlighet 
med äldrenämndens beslut. Äldrenämnden och dess arbetsutskott tog 
ställning avseende förfrågningsunderlaget vid sammanträden 2011-12-21 
respektive 2012-01-11.  

 
Tre anbud har inkommit. Resultatet av granskning/prövning samt 
utvärdering har utfallit enligt följande: 
 

Anbud Granskning/
prövning 

Utvärdering 
Kvalitet 
(poäng) 

Pris  
(poäng) 

Totalt  
(poäng) 

1. Attendo AB Godkänt 50,00 50,00 100,00 
2.Äldreförvaltningen, 
   Karlskrona 
kommun 

Godkänt 40,21 49,97 90,18 

3. Vårdteam 
Blekinge AB 

Ej godkänt - - - 

 
 Protokoll från prövning, utvärdering kvalitet samt utvärdering pris bifogas. 
 

Genomförd utvärdering visar att Attendo AB:s anbud är det ekonomiskt 
mest fördelaktiga och äldreförvaltningens förslag är därmed att detta 
anbud skall antas. 

 
Information och förhandling enligt MBL § 19 och 38 har 
genomförts/genomförs 2012-05-14 respektive 2012-05-21.  

 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att anta Attendo AB:s anbud avseende drift av Rosengården, korttidsvård 
för äldre. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 

  samt att paragrafen förklaras omedelbar justerad 
____________________ 
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§ 42 
Delegeringsbeslut 

 
Ärendet utgick 
___________________ 
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§ 43 
Meddelanden 

 
  
 Kommunfullmäktige 

§ 56 Uppföljning per den 29 februari 2012 för hela Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet 

 § 59 Förslag till Social Mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012. 
 
 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsens beslut om verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) och patientsäkerhetlagen (2010:659) av Vedebylunds särskilda 
boende, daterat 2012-05-04 

 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 29 augusti 
2012.  
 
§ 44 Information från Attendo om företaget samt verksamhetsövertagande av 

korttidsvård vid Rosengården. 
 
 § 45 Fyllnadsval till Äldrenämndens arbetsutskott. 
 
 § 46 Beslut om införande av kvalitetsledningssystem enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter SOSFS 2011:9 
 

§ 47 Statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i 
värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. 

 
 § 48 Ansökan om statsbidrag för att utforma lokala värdighetsgarantier. 

 
§ 49 Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård 
 

 § 50  Avtal och kostnader för bårhusplatser 
 
§ 51 Fastställande av avgifter vid transport av avlidna 
 
§ 52 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2012 
 
§ 53 Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m.fl., Bergåsa, Karlskrona kommun 
 

 § 54 Rapport uppföljning av verkställighet av beslut enligt SoL 
 
 § 55 Verksamhets- och budgetuppföljning per juni och juli 2012. 
 
 § 56 Hälso- och sjukvårdsenkät 2012 
 
 § 57 Avvikelser och fallrapporter första halvåret 2012 
 
 § 58 Planerade utbildningsinsatser inom ramen för omvårdnadslyftet 
 
 § 59 Hemsjukvård lägesrapport 
 
 § 60 Planering särskilt boende. 
 
 § 61 Delegeringsbeslut  
 
 § 62  Meddelanden. 

 
___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden 
 onsdagen den 23 maj kl 14.00-15.50 
 Äldrenämnden ajournerar sig mellan 15.15-15.30 
 

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Alf Öien (S)  
  Angela Sandström (S)  
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Agneta Möller (FP)  
   
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S) 
  Mikael Wickström (S) t o m 16.13, del av § 57 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD) 
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris  
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund   

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Ann-Charlotte Folkesson 

   verksamhetschef Susanne Nordin    
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   äldrekonsulent Sirpa Hjelm §§ 56 
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 Tjänstemän forts.   
   verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger,  
   §§ 44-51, kl 14.00-15.30 
   Malin Fredgardh Huber, regionchef,   
   Skåne-Blekinge Attendo, § 44 kl 14-14.40  
   Camilla Blixt, regional verksamhetschef Attendo,   
   § 44 kl 14-14.40 
   Eva Gummesson, verksamhetschef Attendo,   
   § 44 kl 14-14.40 
   Mats Cronmalm,projektledare tekniska förv, § 60 
    kl 16.30-16.50 
   Emma Ragnarsson, fastighetsförvaltare, tekniska förv 
   § 60 kl 16.30-16.50 
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 sekreterare Stina Bergström 
Utses att justera  Christer Göstasson 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 44-62 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Christer Göstasson 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      september 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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 § 44 

Information från Attendo om företaget samt verksamhetsövertagande 
av korttidsvård vid Rosengården. 

 
Attendo hade det vinnande anbudet i upphandling av korttidsboendet 
Rosengården. Äldrenämnden fattade beslut 2012-05-23 om 
tilldelningsbeslut i upphandlingen.  
 
Malin Fredgardh Huber, Attendo regionchef för Skåne-Blekinge, Camilla 
Blixt, Attendo regional verksamhetschef, Eva Gummesson, Attendo 
verksamhetschef Rosengården presenterar företaget för äldrenämnden 
samt hur man planerar för det kommande arbetet på Rosengården. 

 
Attendo kommer att överta driften av Rosengården från och med den 1 
september. En plan för övertagande av Rosengårdens korttidsboende 
presenteras. Camilla informerar om hur Attendo kommer att arbeta med 
aktiviteter och social gemenskap på Rosengården. 
 
Information ges om hur företaget arbetar med kvalitet och organisation för 
detta. Man genomför varje månad den så kallade ”Kvalitetstermometern” 
för att mäta kvalitetsresultatet. Genom ett kvalitetsindex får man ett mått 
på hur kvalitetsarbetet fortgår.  
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
 

 ______
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Diariet  ÄN  
 
 
 
 
 
   
  § 45 
  Fyllnadsval till Äldrenämndens arbetsutskott. 

 
Margareta Rohdin (FP) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag i 
äldrenämnden. Således ska en ny ersättare till äldrenämndens 
arbetsutskott utses.  
 
Förslag till beslut 
 
att Kenneth Matsson utses till ersättare i äldrenämndens arbetsutskott 
efter Margareta Rohdin. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förslag till beslut. 

 
 
  
 __________________  
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Diariet    ÄN 2010.382.047 
 
 
   
 
 
  § 46 

Beslut om införande av kvalitetsledningssystem enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 
   
Socialstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter för ledningssystem SOSFS 
2011:9 som ersätter tidigare föreskrifter 2006:11. Dessa föreskrifter 
medför att Äldreförvaltningen behöver omarbeta ledningssystemet för att 
uppfylla Socialstyrelsens krav. 
 
Inom regeringen satsning ”Bättre liv för sjuka äldre” finns ett 
grundläggande krav som en förutsättning för att kunna vara med att ta 
dela på prestationsersättningen. Senast den 30 september måste kraven 
vara uppfyllda och SKL skall senast den 15 oktober ha fått in: 
 

1. En beskrivning av strukturen för hur kommuner och landsting 
gemensamt styr och leder utvecklingsarbetet inom vård och 
omsorg för äldre. 

2. En handlingsplan för det gemensamma utvecklingsarbetet 2012 
3. Beslut från varje huvudman att införa ett kvalitetsledningssystem      

 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att införa ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 utifrån 
framtagen projektplan för äldreförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2012-08-08 
 
1. att anse ärendet berett och att beslut fattas under äldrenämndens 

sammanträde 2012-08-29, samt  
 
 föreslå äldrenämnden 
 

2. att äldrenämnden ska få fortlöpande avrapportering under projektets 
genomförande. 

 
  
 
  Forts. 
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 § 46 forts. 

Beslut om införande av kvalitetsledningssystem enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 

 
 
 Äldrenämnden beslutar 

  
1. att införa ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 utifrån 
framtagen projektplan för äldreförvaltningen. 

 
2. att äldrenämnden ska få fortlöpande avrapportering under projektets 
genomförande. 

 
  

 
____________________ 
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Diariet    ÄN  
 
 
    
 
 
 
 

   § 47 
  Statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i 

värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. 
 

Det finns nu möjlighet att ansöka om stimulansmedel för utbildning av 
värdegrundsledare eller för utbildning till personal som har funktion för ett 
sammanhållande ansvar för sociala frågor. Satsningen är tvåårig 2012 – 
2013. Pengar som går att söka är 308 931 kronor för Karlskrona. En viss 
del av pengarna ska även kunna användas till kostnad för vikarie vid 
utbildningsinsatser.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
 att ansöka om statsbidrag för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbete 

inom äldreomsorgen.  
  
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  

 
 __________________ 
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Diariet  ÄN 2011.322.047 
   
    
    
 
   
 

  
 § 48 
 Ansökan om statsbidrag för att utforma lokala värdighetsgarantier. 
 

Äldreförvaltningen har påbörjat ett arbete under 2011 för att utforma ett 
förslag till införande av värdighetsgarantier.  
 
Det finns nu möjlighet att ansöka om stimulansmedel från Socialstyrelsen 
för 2012. För att få ersättning 2012 skall kommunen utforma minst tre 
värdighetsgarantier under året.  
 
Under hösten kommer en person arbeta heltid med framtagandet av 
värdighetsgarantier.  
 
Den summa Karlskrona kommuns äldrenämnd kan ansöka om är 712 949 
kronor.  
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att ansöka om statsbidrag för att utforma lokala värdighetsgarantier 2012. 
 

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2012.591.022 

 
 
 
 
 
 

 
   § 49 
   Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård 

  
Enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skall det där det bedrivs 
hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten. 
Bestämmelserna ställer krav på att ledningen av hälso- och 
sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet, god kvalité av vården och främjar kostnadseffektivitet. 
 
Bestämmelserna innebär också ett krav på att ledningsansvaret skall vara 
tydligt såväl ur ett patient- som ett tillsynsperspektiv. Det skall därför inom 
all hälso- och sjukvård finnas en namngiven verksamhetschef som svarar 
för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. 
 
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och det är vårdgivaren som 
ansvarar för att det utses en verksamhetschef för all den hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som bedrivs av denne. Verksamhetschefen ansvar 
fråntar naturligtvis inte andra befattningshavare deras yrkesansvar. 
 
I äldreförvaltningen har förvaltningschefen haft detta uppdrag, vilken är 
naturligt då förvaltningschefen har ansvaret för förvaltningens ledning och 
organisation. Förvaltningen bör inte stå utan verksamhetschef under tiden 
som ny förvaltningschef rekryteras därför föreslås att tf förvaltningschef 
Eva Herbertsson utses till verksamhetschef enligt hälso- och 
sjukvårdslagen för äldrenämndens verksamhet.    
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att utse tf förvaltningschef Eva Herbertsson till verksamhetschef för den 
hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom nämndens 
ansvarsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 

 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 

 
 ____________________ 
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Diariet   ÄN 2012.554.055 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
   
   
 

§ 50 
  Avtal och kostnader för bårhusplatser 
  
 Ann-Britt Mårtensson, MAS, föredrar ärendet. 
 

Kommunen har enligt 2c § Hälso- och sjukvårdslagen en skyldighet att ta 
hand om avlidna till dess att den döda kroppen överlämnas för bisättning 
(kistläggning). För kommunen innebär det ett transport- och 
förvaringsansvar för alla personer som avlider på särskilt boende. 
 
Landstinget Blekinge har från och med 2012-07-01 begärt ersättning av 
Karlskrona kommun för att tillhandahålla bårhusplatser. Ett avtal har därför 
upprättats mellan kommunen och landstinget. 
 
Bestämmelser om vårdavgifter i 26 § Hälso- och sjukvårdslagen medger 
att kommuner får ta ut avgifter i samband med omhändertagande av 
avlidna. Avgiften ingår inte i den kommunala maxtaxan för äldreomsorg 
utan betalas av dödsboet. Avgiften är inte belagd med moms. Sedan 
tidigare finns beslut om avgift för transport av avliden. 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
1. att anta Avtal om bårhusplatser mellan Landstinget Blekinge och 
Karlskrona kommun 
 
att föreslå fullmäktige besluta  
 
2. att avgift för bårhusplats tas ut av dödsboet med 1 600 kronor från och 
med 2012-0x-01 
 
3. att avgiften fr.o.m. 2014-01-01 räknas upp med SCB:s 
producentprisindex för tjänster (TPI) 68.2D 
 
Arbetsutskottet beslutade att anse ärendet berett och att beslut 
fattas under äldrenämndens sammanträde 2012-08-29.  

 
 
   Forts. 
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  § 50 forts. 
  Avtal och kostnader för bårhusplatser 
 
 
  Yrkande 

  Kent Lewén (FP) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för 
vidare utredning. 

   
  Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns (FP) yrkande och finner 

att äldrenämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
  Äldrenämnden beslutar  
 
  att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för vidare utredning. 

 
  ____________________ 
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Diariet   ÄN 2012.464.055 
 
 
 
 
  
 
  

 § 51 
 Fastställande av avgifter vid transport av avlidna 
 
Äldre- och handikappnämnderna ansvarar för att ta hand om de personer 
som avlider i kommunens särskilda boendeformer. I ansvaret ingår att 
säkerställa att det finns transportör som kan svara för transport av den 
avlidne från särskilt boende till bårhus. Principerna som tillämpas är att 
anhöriga/närstående i första hand ska ansvara för beställningen av 
transporten och själva anlita den begravningsbyrå de önskar. I de fall 
anhörig/närstående inte ombesörjer att transporten utförs träder äldre- och 
handikappförvaltningarna in och sköter detta.  Kommunens kostnader för 
transporten faktureras dödsboet genom en fastställd avgift. 
 
Vid sammanträde 2005-03-03  § 9, beslutade kommunfullmäktige att 
bemyndiga äldre- och handikappförvaltningarna att utifrån 
självkostnadsprincipen bestämma storleken på den avgift som ska faktureras 
dödsboet för transport av avliden till bårhus. 
 
Vid sammanträde 2008-09-24  fastställde äldrenämnden avgiften till 1 700 kr.  
 
Gällande avtal med transportör har förlängts t.o.m. 2012-12-31. 
Förlängningen innebär dock en prishöjning från 1 190 kr/transport till 2 476 
kr/transport exklusive moms. Kommunens administrativa kostnad har tidigare 
bedömt till ca 500 kr varvid äldreförvaltningen föreslår att ny avgift ska uppgå 
till 2 976 kr exklusive moms.  
 
Kommunens ersättning till begravningsbyrån är densamma oavsett 
veckodag, tid på dygnet och från vilket särskilt boende transporten sker.  
Avgiften föreslås därför också vara densamma oavsett dessa förhållanden. 
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 § 51 forts. 
 Fastställande av avgifter vid transport av avlidna 
 
F.n. pågår diskussioner mellan landstinget Blekinge och bl.a. Karlskrona 
kommun om ansvar och lösningar för transport och förvaring av avlidna vid 
särskilt boende.  De framtida förutsättningarna ska vara klarlagda under 
hösten 2012.  Det kan då finnas behov av en ny upphandling av 
transporterna varvid det även kan bli aktuellt att äldrenämnden fastställer ny 
avgift.  
 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
 att fastställa avgift för transport av avliden från särskilt boende till bårhus att 
uppgå till 2 976 kr exklusive moms att gälla fr.o.m. 2012-09-15.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2012-08-08 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2012-08-29. 
 
Yrkande 
Peter Johansson (S) yrkar 
 
1. avslag på förvaltningens förslag till beslut  
 
2. att bibehålla nuvarande avgift som uppgår till 1 700 kronor till och med 
2012-12-31, samt  
 
3. att höjningen från 1 190 kr/transport till 2 476 kr/transport exklusive moms 
bekostas av äldrenämnden vid eventuell transport av avliden och gäller till 
och med 2012-12-31. 
 
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Peter Johanssons (S) yrkande.  
 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkanden under proposition och 
finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
    Forts.
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§ 51 forts. 
 Fastställande av avgifter vid transport av avlidna 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
1. att bibehålla nuvarande avgift som uppgår till 1 700 kronor till och med 
2012-12-31, samt  
 
2. att höjningen från 1 190 kr/transport till 2 476 kr/transport exklusive moms 
bekostas av äldrenämnden vid eventuell transport av avliden och gäller till 
och med 2012-12-31. 
  
 
 ____________________ 
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Diariet    ÄN 2012.662.730 
 
 
 
 
 

    
 
   § 52 
   Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2012 

 
Kommunfullmäktige har beslutat om social mångfaldsplan för Karlskrona 
kommun vid sitt sammanträde 2012-04-26. Samtidigt beslutades det att en 
ny mångfaldsplan ska tas fram snarast och börja gälla from januari 2013. 

 
Nämnder och styrelser ska upprätta egna handlingsplaner med social 
mångfaldsplan som grund. 
 
Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Äldrenämndens 
handlingsplan för jämställdhet och mångfald i äldreomsorgen har sedan 
dess haft sin utgångspunkt i den gemensamma värdegrunden tillsammans 
med denna lagstiftning och således uppfyller den sociala 
mångfaldsplanens ambitioner i väsentliga delar. 

 
 Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

att förlänga handlingsplanen för jämställdhet och mångfald i 
äldreomsorgen att gälla till dess att en ny handlingsplan tas fram utifrån en 
social mångfaldsplan 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

 
____________________ 
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Diariet   ÄN 2012.114.214 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
    § 53 

 Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m.fl., Bergåsa, Karlskrona 
kommun 

 
Planförslaget för del av Karlskrona 5:12 m.fl. (Bergåsa planskildhet – Blå 
Port) är översänt till äldrenämnden för granskning under tiden 15 juni – 3 
augusti 2012.  
 
Planförslaget handlar om ett område där det finns flera för seniorer viktiga 
målpunkter. Först och främst är det kommunikationer till och från 
Blekingesjukhuset som berör seniorer såväl i hela kommunen som i hela 
länet och inte bara de som är bosatta i närområdet. Planlösningarna 
behöver därför ses ur vidare perspektiv.  
 
Järnvägs- och busstationen i Bergåsa används av resenärer som är 
bosatta utanför centrumområdet, utöver resenärer som har sitt hem eller 
sin målpunkt i närheten. För många seniorer är Kyrkogården också ett 
viktigt besöksmål.  
 
Förslaget till detaljplan innehåller ett antal åtgärder som förbättrar 
trafiksituationen för tåg- och busstrafik samt övrig fordonstrafik i området. 
Järnvägsplattformens nära anknytning till busshållplatsen kvarstår och 
bytet mellan trafikslag antas påverkas positivt. Den nya busslinjen i 
sjukhusområdet bidrar till områdets positiva utveckling. 
 
Omplanering av korsningsområdet med tillhörande områden ger möjlighet 
till positiv utveckling av ett för kommunens utveckling centralt område och 
som har betydelse för boende i närområdet, pendlare och andra resenärer 
som använder stationsområdet, samt besökare till de olika målpunkterna i 
området. Detta innebär att ett stort antal personer – i alla åldrar - under en 
lång tid framöver kommer att påverkas av denna detaljplan. En så viktig 
plan ska utformas så att den möjliggör det kvalitetsarbete som pågår i 
kommunen och kan användas som ett gott exempel i fortsatt planering. 
 
  Forts. 
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§ 53 forts. 
Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m.fl., Bergåsa, Karlskrona 
kommun 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1. att lämna sina synpunkter på detaljplanförslaget för Karlskrona 5:12 
m.fl. enligt ovan, samt 
 
 
Arbetsutskottet beslutade 2012-08-08 
 
1. i enlighet med Äldreförvaltningens förslag, samt  
 
2. i enlighet med Peter Johanssons (S) yrkande:  
om att det kommer att finnas många barnvagnar, rollatorer, rullstolar och 
permobilar tillsammans med cyklar på cykelbanorna. Peter Johansson (S) 
yrkar därför att yttrandet ska kompletteras gällande att cykelvägarna i 
planområdet ska göras bredare än detaljplanen föreslår. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och 
beslutar således 
 
1. att lämna sina synpunkter på detaljplanförslaget för Karlskrona 5:12 
m.fl. enligt ovan, samt 
 
2. att yttrandet ska kompletteras gällande att cykelvägarna i planområdet 
ska göras bredare än detaljplanen föreslår. 

 
____________________ 
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§ 54 

 Rapport uppföljning av verkställighet av beslut enligt SoL 
 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställt inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Socialstyrelsen (individbaserade rapporter).  
Äldrenämnden rapporterar, per den 310712, att det fanns 3 beslut som 
inte verkställts inom tre månader. 
 
Skälen till att beslut inte verkställts: 
Tackat nej till anvisning, brukare önskar invänta boende  

  placering enligt önskemål   3 
 
Blivit verkställt, dock inte inom 3 månader.   1 
 
 
Äldrenämnden förslås besluta 
 
 
att äldrenämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, 
socialstyrelsen samt kommunens revisorer.                 
 
Arbetsutskottet beslutade 2012-08-08 att anse ärendet berett och att 
beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 2012-08-29. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
 
___________________ 
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Diariet    ÄN 2010.053.042 
Kommunfullmäktige    

 
 
 
 
 
 
§ 55 

 Verksamhets- och budgetuppföljning per juni och juli 2012. 
  

Christian Bjerström, ansvarig controller, föredrar ärendet.  
 
 Resultat för juni 2012:  
 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 64 843 63 520 1 323
Verksamhetens Kostnader  -407 957  -400 029 -7 928
Nettokostnad  -343 114  -336 508 -6 606
        

Bostadsanpassningsbidrag -6 491 -4 772 -1 719
  

 
Resultat för juli 2012: 
 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 75 194 74 094 1 100
Verksamhetens Kostnader  -470 288  -464 698 -5 590
Nettokostnad  -395 094  -390 604 -4 490
        

Bostadsanpassningsbidrag -7 337 -5 567 -1 770
 

 
 Äldrenämnden beslutar  

 
 att godkänna tertialuppföljning per den 30 juni samt per den 31 juli 2012. 

___________________ 
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Diariet   ÄN 2011.366.704 
 

 
 
 
 

 
§ 56 

 Hälso- och sjukvårdsenkät 2012 
  

Under v 17 år 2012 besvarade de patientansvariga sjuksköterskor (PAS) 
en enkät om den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Enkäten 
är sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
undersökningen är en del i MAS-tillsynen.  

 
Nytt för i år är att frågorna om läkemedel är anpassade till SKL:s nationella 
projekt Bättre liv för sjuka äldre. 

 
 

  Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 

  att ta informationen till dagens protokoll 
 
 
___________________ 
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Diariet    ÄN 2010.370.770 

 
 
 
 
 
 
§ 57 

 Avvikelser och fallrapporter första halvåret 2012 
  

 
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för ”Lokal 
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg”. Socialt ansvarig 
samordnare deltar i analysen av fel och brist. Fall, avvikelser, fel och brist i 
huvudsak rapporteras digitalt via verksamhetssystemet. 

 
 Denna rapport omfattar inkomna rapporter för kvartal 1 och 2 år 2012. 
 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att ta informationen till dagens protokoll 

 
 

 
___________________ 
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Diariet    ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 58 

 Planerade utbildningsinsatser inom ramen för omvårdnadslyftet 
  

Susanne Nordin, verksamhetschef Resurs & Kompetens, föredrar ärendet. 
 
Äldreförvaltningen har mottagit statsbidrag för kompetensutveckling för 
undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorg. Information ges om 
utbildningsinsatser som startar under september.  
 
  

 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
 att ta informationen till dagens protokoll 

 
  

 
 
___________________ 
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Diariet    ÄN 
 
 
 
 
 
 
§ 59 

 Hemsjukvård lägesrapport 
  

Kent Lewén, lämnade en kort rapport om de förhandlingar som skett den 
22 aug mellan länet kommuner och landstinget. Någon slutlig 
överenskommelse träffades inte utan kommunerna framförde kravet på en 
skatteväxling med 32 öre men landstingsledningen kunde inte acceptera 
denna nivå utan ville fundera vidare. Deras alternativ var att återta den 
delegerade hemsjukvården från kommunerna och driva den i egen regi. 
Mötet avslutades med att landstingsledningen lovade återkommer inom 
kort med ett besked till länets kommuner. 

 
 Äldrenämnden beslutar 
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 

 
___________________ 
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Diariet    ÄN 
 
 
 
 
 
 
§ 60 

 Planering särskilt boende. 
  

Mats Cronmalm, projektledare och Emma Ragnarsson, 
fastighetsförvaltare, tekniska förvaltningen, informerar i ärendet. 
 
Information ges om nuläget gällande planering av särskilt boende inom 
äldreförvaltningen. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 

 
 
___________________ 
 



  29 augusti 2012 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 61  
Information/frågor 
 
Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar om att hon i enlighet med hälso- 
och sjukvårdslagen har anmält en medarbetare till Socialstyrelsen på 
grund av att hon kom påverkad av droger till jobbet. Personen är avstängd 
och kommer tillbaka till äldreförvaltningen i höst. Personen kommer då inte 
att arbeta i patientnära arbete.  
 
-------------------------------- 
 
Annika Tronje, SAS, informerar om att en lex Sarah-anmälan har gjorts till 
Socialstyrelsen. Äldreförvaltningen har gjort en utredning av händelsen. 
Personen är avstängd under utredningens gång. 
 
 
-------------------------------- 
 
Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende, informerar om 
att det särskilda boendet Vedebylund har problem med råttor i byggnaden. 
Fastighetsägaren och Anticimex kontaktades i ett tidigt skede och det 
verkar som att man har kommit till rätta med problemen.  
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§ 61 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret maj, juni och juli 2012. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-08-08. (Pärmen). 
c) Detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl Trossö 
d) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  
 

 - Beslutsdatum 2012-04-19 
 - Beslutsdatum 2012-05-09 

 - Beslutsdatum 2012-06-09 
 - Beslutsdatum 2012-06-11 
 - Beslutsdatum 2012-06-12 
 - Beslutsdatum 2012-06-19 
 - Beslutsdatum 2012-06-21 
 - Beslutsdatum 2012-07-18 
 - Beslutsdatum 2012-08-03 

 
 
___________________ 
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§ 62 

 Meddelanden. 
  

Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige 2012-05-24 
§ 76 Årsredovisning för år 2011 Karlskrona kommun. 
§ 78 Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av kvarvarande 
investeringsmedel. 
§ 79 Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar, effektiviseringar 
och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 
§ 86 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 
den 1 april 2012. 
§ 87 Hyresavtal särskilda boendet Handelsträdgården, Vedebylund 1:1 m 
fl. 
 
Kommunfullmäktige 2012-06-19 
§ 90 Kommunala val. 
§ 93 Förslag till förändrad rutin vid anställningsprövning. 
§ 94 E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun. 
§ 98 Förslag om att ersätta delårsrapport  april sedvanlig 
ekonomiuppföljning. 
§ 99 Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
§ 100 Budget 2013 och planer 2014-2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet. 
§ 101 Förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
§ 107 Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län. 
 
Tekniska nämnden 
§ 47 Hyresavtal särskilda boendet Handelsträdgården, Vedebylund 1:1 m 
fl  
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-05-08 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-07-02 
 
Övrigt 
Nyhetsbrev – SPF Rosenbom hösten 2012 
  

 ___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 26 
september 2012.  
 
 
 
§ 63 Handlingsplan vård och omsorg 
 
§ 64 Återrapportering: Bårhusplatser 

 
 § 65 Slutrapport Teamledare vid af Klint 
 
 § 66 Remiss lex Maria 

 
§ 67 Program för fördjupning av översiktsplanen för skärgården. 

 
 § 68 Sammanträdesplan för år 2013. 

 
§ 69 Tertialuppföljning per 31 augusti 2012. 
 

 § 70  Uppföljning av utförare inom valfrihetssystem i hemtjänsten. 
 
§ 71 Information/Frågor 

 
 § 72 Delegeringsbeslut  
 
 § 73  Meddelanden. 

 
___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden 
 onsdagen den 26 september kl 14.00-16.30 
  

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altval (S) 
  Alf Öien (S) §§ 63-69 tom kl 16.00 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) §§ 63-69 tom kl 16.00 
  Jonas Nilsson (S) 
  Mikael Wickström (S) §§ 70-73 fr o m kl 16.00 
  Kerstin Johansson (S) §§ 70-73 fr o m kl 16.00 
  Karl-Gustaf Johansson (M)  
   
Övriga närvarande ersättare Kerstin Johansson (S) §§ 63-69 tom kl 16.00 
  Mikael Wickström (S) §§ 63-69 tom kl 16.00 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Agneta Möller (FP) 
  Göran Redeén (KD)  
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   områdeschef Carina Bengs 
   områdeschef Johanna Svensson 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   samordnande personalspecialist Nina Andrén 
   bitr verksamhetschef Anna Hedlund  
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog  

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Ann-Charlotte Folkesson 

   verksamhetschef Susanne Nordin    
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   Projektledare Gunvor Jyllhed 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   utredare Johan Blomqvist 
   verksamhetsanalytiker Magnus Gruvberger 
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 sekreterare Stina Bergström 
 
Utses att justera Ann-Marie Branje  
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 63-73 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Ann-Marie Branje 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      september 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet   ÄN 2012.554.055 
  
 
 
 
 
 § 63 

Återrapportering: Bårhusplatser 
 

 Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar i ärendet.  
 

Äldreförvaltningen har varit kontakt med begravningsbyråer för att 
undersöka om ett samarbete kan inledas vad gäller bårhusplatser. 
Äldreförvaltningen har även gjort en kostnadskalkyl för ett nytt eventuellt 
bårhus. Kostnaden skulle då uppgå till cirka 1 miljon kronor. 
 
Jan-Åke Nordin meddelar att ärendet kommer att behandlas under 
sammanträde i oktober månad. 
 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
 

 ______
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Diariet    ÄN 
 
 
 
 
 § 64  

Handlingsplan – Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 
äldre i Blekinge 

 
Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar i ärendet. 
 
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har inlett ett 
omfattande arbete för att möjliggöra ett bättre liv för sjuka äldre. Under 
2012-2014 avsätts medel som i huvudsak kommer att fördelas enligt 
prestation och resultat till de huvudmän som uppfyller vissa mål och krav. 
I de grundläggande kraven finns att det ska finnas en beskrivning av en 
struktur för hur kommuner och landsting gemensamt styr och leder 
utvecklingsarbetet inom vård och omsorg för äldre. Sedan flera år  finns 
en struktur för ledningssamverkan på tjänstemannanivå, LSVO- 
Landstingssamverkan vård och omsorg. Under 2012 har påbörjats ett 
arbete för att komplettera ledningsstrukturen med en politisk nivå där 
målet är att utöka den gemensamma samverkansnämndens uppdrag till 
att även omfatta gemensam ledning av utvecklingen av sammanhållen 
vård och omsorg för äldre. 
 
Det är fem områden som ingår i satsningen: 
‐ God vård i livets slut 
‐ Preventivt arbetssätt 
‐ God vård vid demenssjukdom 
‐ God läkemedelsbehandling för äldre 
‐ Undvikbar slutenvård och återinläggning 30 dagar. 
 
Handlingsplanen kommer att för Karlskrona kommuns del undertecknas av 
kommunalrådet Camilla Brunsberg 
 

 Äldrenämnden beslutar  
 
 att informationen tas till dagens protokoll. 
  
 __________________  
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 Diariet   ÄN 2009.290.021 
 
 
 
 
  § 65 
  Slutrapport Teamledare vid af Klint  
 

Carina Bengs, områdeschef på det särskilda boendet af Klint, informerar i 
ärendet. 
 
En slutrapport har upprättats vad gäller inrättande av teamledare vid af 
Klint.  
 
Syftet med projektet att inrätta teamledare var främst att det skulle leda 
kvalitetshöjning för varje enskild brukare men även för verksamheten i 
stort. 
 
Teamledarna ska vara en samordnare i arbetsgruppen som främst ska 
verka för att arbetsgrupperna arbetar för att uppnå de mål som är satta för 
verksamheten vilket genererar en: 
 
- God brukarkvalitet 
- Utveckling av medarbetarna 
- Kvalitetshöjning av verksamheten.   
 
Teamledaren ska verka för att arbetslaget strävar framåt mot brukarens 
mål & välbefinnande.  
 
En utvärdering av teamledare-rollen genomfördes september 2011. 
Överlag genererade utvärderingen goda resultat och man har uppnått 
uppsatta mål. 
 

 
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att informationen tas till dagens protokoll. 
  
 __________________  
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Diariet    ÄN 2012.573.779 
Socialstyrelsen 
 
   
 
 
 
 
 
  § 66 

Remiss lex Maria 
   
Karlskrona kommun bereds möjlighet att senast 2012-09-24 lämna 
synpunkter på förslag om nya föreskrifter och allmänna råd om lex Maria 
 
Både Handikappnämndens och Äldrenämndens hälso- och 
sjukvårdsorganisationer berörs av författningen och lämnar ett gemensamt 
yttrande över förslaget. 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

 
 att anta förvaltningens förslag till yttrande. 

 
  

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN 2012.739. 214 
 
 
 
 
 
 
 
 § 67 

 Program för fördjupning av översiktsplanen för skärgården. 
  

Ett program till fördjupning av översiktsplanen för skärgården är utställt för 
programsamråd. Synpunkter på programmet ska lämnas senast den 30 
september 2012. 

 
Programmets syfte är i stora drag att presentera kommunens intentioner 
för en utveckling av skärgården.   

 
Området som omfattas är havsområdet med öarna förutom Trossö och de 
stadsnära öarna. Vidare ingår även området kring Möcklöbron, 
Torhamnslandet och Kristianopel i avgränsningen eftersom de utgör 
viktiga medelpunkter för skärgården.   
 
Äldreförvaltningens synpunkter 
Programmet för fördjupning av översiktsplanen anger sex strategier för 
utvecklingen, nämligen attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv, effektiv 
infrastruktur, förbättrad kollektivtrafik, naturskön skärgård och att utveckla 
båtliv och turism. Fem av strategierna har en viss koppling till äldre 
personers vardag i skärgården.  
 
Äldreomsorgens omfattning och erfarenheter i planområdet 
Äldreförvaltningen har ett omvårdnadsboende i området, Björkhaga på 
Hasslö. Torhamns hemtjänst ansvarar för hemtjänstinsatser till brukare i 
östra skärgården, i dagsläget på fyra öar utan fast vägförbindelse. 
Kyrkogatans hemtjänst ansvarar för hemtjänstinsatserna på Aspö där 16 
brukare var aktuella i augusti 2012.  Utöver de ovan nämnda arbetar även 
Fågelmara, Ramdala, Sturkö och Hasslö hemtjänst inom planområdet där 
det finns fast vägförbindelse. Inga brukare i skärgårdsområdet har valt en 
privat utförare av insatserna. 
 
 
 
 Forts. 
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 § 67 forts 

 Program för fördjupning av översiktsplanen för skärgården. 
 

Persontransporterna till och från öarna utan fast vägförbindelse har under 
en längre tid varit en försvårande och fördyrande omständighet i 
äldreomsorgsarbetet.  De flesta av dessa brukare är bosatta på Aspö som 
saknar färjetrafik nattetid. Detta innebär att det måste finnas nattpersonal 
på ön även om beviljade insatser inte förutsätter sådan resursanvändning. 
I östra skärgården finns transportproblematiken även dagtid. Under 
sommarmånader kan hemtjänstpersonal använda skärgårdstrafiken i viss 
mån men under övriga delar av året används båttaxi och andra specifika 
lösningar.  Det krävs flexibilitet och skräddarsydda lösningar för att brukare 
i skärgården ska kunna få sina omsorgs- och omvårdnadsbehov 
tillgodosedda. 
 
Vision Karlskrona 2030 
Karlskrona kommun har valt att arbeta mot det hållbara samhället ur ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Visionen i programmet är att 
”i Karlskrona väljer man själv hur man vill leva sitt liv och var man vill bo”. 
Denna vision är i linje med äldrenämndens fastställda grund för 
äldreomsorgen, nämligen den enskildes rätt att själv bestämma över sin 
situation.  
 
Den sista av visionerna, ”smarta trafiklösningar”, är tämligen nödvändig för 
att äldreomsorgen i skärgården inte ska förbruka resurser som är 
reserverade till brukare i andra delar av kommunen. 
 
Attraktiva skärgårdssamhällen 
En av strategierna mot hållbar utveckling anges vara att bebyggelse 
koncentreras till strategiskt goda lägen med motivering att då skapas 
bättre förutsättningar bland annat för kollektivtrafik och kommersiell och 
offentlig service.  Äldreförvaltningen anser att i varje sådant strategiskt 
samhälle ska finnas möjlighet för äldre skärgårdsbor att byta bostad och 
ändå leva kvar i skärgårdsmiljön. Tillskapandet av sådana bostäder med 
god tillgänglighet ska finnas med i kommunens boendeplanering. 
 
 Forts.
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 § 67 forts 
 Program för fördjupning av översiktsplanen för skärgården. 

 
Rikt näringsliv 
Äldreomsorgens insatser i skärgårdsområdet utförs i dagsläget av 
äldreförvaltningen som ställs inför krav på effektiv resursanvändning 
samtidigt som miljön innebär att varje insats kräver flexibla lösningar. 
Valfrihetssystemet inom äldreomsorgen öppnar möjlighet till småskaligt 
omsorgsföretagande speciellt på öarna utan fast vägförbindelse om ett 
kvalitativt godkänt utförande av insatser kan säkerställas.  

 
Seniorer bosatta utanför tätorterna – oavsett om de bor på landsbygden 
eller i skärgården – är beroende av dagligvaruhandel på tillgängligt 
avstånd. En väl fungerande hemsändningstjänst är önskvärd och bör 
stöttas av kommunen på lämpligt sätt.  
 
Naturskön skärgård 
Karlskronas skärgård är unik och det är viktigt att värna om allmänhetens 
tillgänglighet till stränderna, både för närboende och besökande. 
 
I samband med detaljplanering av nya områden eller förtätning av de 
gamla skärgårdssamhällena är det viktigt att bibehålla möjligheten till 
rekreation i närområdet för barnfamiljer, äldre samt personer med 
funktionsnedsättningar genom att ha kvar grönytor och fria stränder. 
 
Förbättrad kollektivtrafik 
Programmet föreslår satsningar på båttrafik och kollektivtrafik vilket 
möjliggörs av livskraftiga samhällen. Turerna för bussarna ska planeras så 
att de möjliggör arbetspendling både mot centrum och mot 
skärgårdssamhällen. Möjlighet att använda öppen närtrafik behöver utökas 
så att det fungerar för arbetspendling för anställda inom äldreomsorgen 
även tidiga morgnar och sena kvällar. 
 
Även seniorer i skärgårdsområdet behöver utvecklad kollektivtrafik samt 
utökad öppen närtrafik för att kunna leva ett aktivt liv och kunna delta i 
samhället. 
  
  Forts.
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 § 67 forts 

 Program för fördjupning av översiktsplanen för skärgården. 
 
 
Effektiv infrastruktur 
Programmet tar upp bredband som en viktig faktor för de boende och 
näringslivet. Äldreförvaltningen menar att infrastrukturen och tekniska 
försörjningen särskilt i skärgården ska utgå från en sårbarhetsanalys och 
planeras så robust att den klarar av olika typer av störningar såsom el- 
och teleavbrott, hårda vindar och vintrar.  
 
Den analoga tekniken fungerar i skärgårdsmiljön och får inte ersättas med 
annan teknik utan att säkerställa de bofasta personers säkerhet och 
trygghet.  
 
Det är dock önskvärt att den nuvarande tekniken kompletteras med den 
nya teknikens möjligheter, till exempel med fungerande mobilnät eller 
fiberoptik på samtliga bebodda öar, från Hasslö till Utlängan.  
 
Konsekvenser 
Fördjupningen strävar efter en hållbar utveckling i området. Särskilt 
uppnås positiva effekter om förutsättningar för kollektivtrafik samt 
kommersiell och offentlig service förstärks genom 
bebyggelsekoncentration.  
 
Vidare ska fördjupningen genomsyras av och beskrivas utifrån jämlikhet 
(och barnperspektiv). Sociala aspekter i planeringen har vävts in i 
programtexten. Äldreförvaltningen anser att en särskild konsekvensanalys 
bör göras för att ta hänsyn till de sociala aspekterna. Att en skärgårdsbo 
behöver dagligt stöd för att uppnå ett skäligt liv innebär utmaningar till 
samhället. Vissa av utmaningarna ansvaras av äldrenämndens 
verksamheter men det finns flera aktörer vars åtgärder har avgörande 
betydelse i området har avgörande betydelse för fortsatta 
boendemöjligheter. Kontinuerlig dialog och samverkan mellan olika aktörer 
är således nödvändigt.   
 

 
   
  Forts.
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 § 67 forts 

 Program för fördjupning av översiktsplanen för skärgården. 
 
 

Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
att lämna sina synpunkter på programmet fördjupning av översiktsplanen 
för skärgården enligt ovan. 
 

 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
___________________  
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Diariet  ÄN 2011.549.006 
   
    
    
 
   
 

  
 § 68 
 Sammanträdesplan för år 2013. 

 
 

Äldrenämnden fastställer varje år en sammanträdesplan för kommande år. 
Äldreförvaltningen har sammanställt förslag till tidplan för år 2013 enligt 
bilaga.    

 
 

 Äldreförvaltningens förslag till Äldrenämnden  
 

 att  fastställa bilagd sammanträdesplan för 2013.  
 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
 

  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2010.053.042 

 
 
 
 
 
 

 
   § 69 
   Tertialuppföljning per 31 augusti 2012. 
 

  Christian Bjerström, ansvarig controller, och Nina Andrén, samordnande 
personalspecialist, informerar i ärendet. 
  
 
Resultat per 31 augusti 2012: 
     
Resultaträkning Tkr  Utfall Budget Avvikelse 
Verksamhetens Intäkter 86 160 84 668 1 492 
Verksamhetens Kostnader  -540 665  -535 207 -5 458 
Nettokostnad   -454 775  -450 539 -3 966 
        
Bostadsanpassningsbidrag -8 129 -6 363 -1 766 
 
 
Nina Andrén ger information om personalnyckeltal per den 31 augusti 
2012. Resultatet visar att bland annat att: 
 
- Antal tillsvidareanställda minskat. 
- Långtidssjukfrånvaron bland män har ökat.  
- Korttidsfrånvaron ökar. 
- Övertid och fyllnadstid ökar. 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna tertialuppföljning per 31 augusti 2012.  

 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med Äldreförvaltningens förslag. 

 
 ____________________ 
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Diariet   ÄN 2012.613.730 
 
 
 
   
   
 

§ 70 
  Uppföljning av utförare inom valfrihetssystem i hemtjänsten. 
  

 
  En uppföljning av hur utförare inom kommunens valfrihetssystem, Eget 

val, har genomförts. 
 

  Resultatet lämnas till nämnden i form av en skriftlig rapport och 
föredragning. 

  
  Varje utförare kommer att få protokoll över de punkter där brister i 

avtalsuppfyllelse upptäckts samt att uppmanas till rättelse. 
 
   Uppföljning av huruvida utförarna vidtagit rättelse kommer att genomföras. 
 

  Om en utförare efter detta fortfarande brister i avtalsuppfyllelse kommer 
vidare åtgärder tas för att förmå utföraren att uppfylla avtalet. I annat fall 
kan hävning av avtalet med utföraren bli aktuellt. 

 
  Jan-Åke Nordin (M) informerar om att förvaltningschef fått i uppdrag att 

tillse att äldreförvaltningen genomför åtgärder med anledning av resultatet 
vad gäller tystnadsplikt tjänstelegitimation och genomförandeplan. 

 
   Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

   att ta informationen till dagens protokoll. 
 
  Yrkande 
  Peter Johansson (S) yrkar: 
 
  att verksamhetschef för strategiska området hemtjänst och 

förvaltningschef får i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde i 
oktober återkomma med plan för hur egen regi ska åtgärda resultat vad 
gäller genomförandeplan, tjänstelegitimation och tystnadsplikt. 

 
   Forts.
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  § 70 forts. 
  Uppföljning av utförare inom valfrihetssystem i hemtjänsten. 
 

  Jan-Åke Nordin (M) yrkar tillägg till Peter Johanssons (S) yrkande:  
 
  att förvaltningschef får i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde i 

oktober redovisa handlingsplan för hur privata utförare ska åtgärda 
resultat vad gäller genomförandeplan, tjänstelegitimation och tystnadsplikt. 

 
  Proposition 
  Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition finner 

förslaget antaget. 
 
  Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkande under proposition och 

finner förslaget antaget. 
 
  Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkande under proposition och 

finner förslaget antaget. 
    
   Äldrenämnden beslutar således 
    

1. att ta informationen till dagens protokoll 
 

  2. att verksamhetschef för strategiska området hemtjänst och 
förvaltningschef får i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde i 
oktober återkomma med plan för hur egen regi ska åtgärda resultat vad 
gäller genomförandeplan, tjänstelegitimation och tystnadsplikt. 

 
  3. att förvaltningschef får i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde i 

oktober redovisa handlingsplan för hur privata utförare ska åtgärda 
resultat vad gäller genomförandeplan, tjänstelegitimation och tystnadsplikt. 

   
 
  ____________________ 
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§ 71 
Information/frågor 
 
Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef, informerar om att 
verksamhetsförändringar på det särskilda boendet Tvegölja. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll 

 
____________________
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§ 72 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret augusti 2012. (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-09-13. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  
 

 - Beslutsdatum 2012-08-17 
 - Beslutsdatum 2012-08-30 
 - Beslutsdatum 2012-09-10 

 
 

 
___________________ 
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§ 73 

 Meddelanden. 
  

Kommunfullmäktige 
§ 195 Redovisning av vidtagna eller planerade åtgärder hos 
äldrenämnden   

 
  

 ___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 24 oktober 
2012.  
 
 
 
§ 74 Avtal bårhusplatser 
 
§ 75 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 

 
 § 76 Verksamhets- och budgetuppföljning per september 2012 

 
§ 77 Lägesrapport styrkort 

 
 § 78 Efterkontrollplan avtalsuppföljning Eget val i hemtjänsten 
 

§ 79 Handlingsplan för egen regi utifrån avtalsuppföljning Eget val i hemtjänsten 
 

 § 80  Information om resultat från nattfastemätning maj 2012 
 
 § 81 Lägesrapport hemsjukvård 

 
§ 82 Information/Frågor 

 
 § 83 Delegeringsbeslut  
 
 § 84  Meddelanden. 

 
___________________ 
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Plats och tid Karlskrona kompetenscenter, Gullberna, lokal Kungsholmen 
 onsdagen den 24 oktober kl 14.00-16.15. 
  

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP) 
  Peter Johansson (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Gunnar Sandwall (M) 
 
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S) 
  Kerstin Johansson (S) 
  Mikael Wickström (S)  
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD) 
  Agneta Möller (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)  
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   samordnande personalspecialist Nina Andrén  
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog  

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
   verksamhetschef Susanne Nordin    
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   utredare Johan Blomqvist 
   projektledare Gunvor Jyllhed 
   områdeschef Johanna Svensson 
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 sekreterare Stina Bergström 
 
Utses att justera Marianne Nordin  
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 74-84 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Marianne Nordin 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      oktober 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet   ÄN 2012.554.055 
Landstinget Blekinge  
 
 
 
 
 § 74 

Avtal bårhusplatser 
 

 Ann-Britt Mårtensson, MAS, föredrar ärendet.  
 

Kommunen har enligt 2c § Hälso- och sjukvårdslagen en skyldighet att ta 
hand om avlidna till dess att den döda kroppen överlämnas för bisättning 
(kistläggning). För kommunen innebär det ett transport och 
förvaringsansvar för alla personer som avlider på särskilt boende. 
 
Landstinget Blekinge har från och med 2012-07-01 begärt ersättning av 
Karlskrona kommun för att tillhandahålla bårhusplatser. Ett avtal har därför 
upprättats mellan kommunen och landstinget.  
 
Ärendet behandlades av Äldrenämnden 2012-08-29 och återremitterades 
för ytterligare beredning. Information har därefter delgetts nämnden om 
hur andra kommuner gör, om hur samarbete med begravningsbyråer och 
församlingar kan utvecklas samt kostnader för att ha bårhus i egen regi.  
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta  
 
1.att anta avtal om bårhusplatser mellan Landstinget Blekinge och 
Karlskrona kommun,  
 
2.att kostnaden för bårhusplatser 2012 tas från förvaltningens reserv, 
samt  
 
3.att kostnaden för 2013 behandlas i internbudgeten. 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 

 ______
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Diariet    ÄN 2011.475.370 
 
 
 
 
 § 75 
 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 

 
Sirpa Hjelm, äldrekonsulent, föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 21 juni 2011 gett 
äldrenämnden i uppdrag att presentera sin utredning om införandet av en 
parboendegaranti. En sådan utredning har nu gjorts i samband med att en 
ny paragraf i socialtjänstlagen träder i kraft den 1 november 2012 (SoL 4 
kap. 1 b §). 
 
Äldre människor som varaktigt har levt och bott tillsammans ska kunna 
fortsätta att göra det även efter att den ene har fått behov av 
biståndsbedömda insatser i form av omvårdnadsboende.  
 
I sitt betänkande har regeringen lämnat tillämpningen av lagen till lokal 
nivå vilket innebär att äldrenämnden ska fastställa riktlinjer för 
tillämpningen.  
 
Beskrivning av ärendet 
Socialtjänstlagen 4 kap. 1 b § 
I propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen konstateras att ”åldrandet är ett 
naturligt skede i livet och äldreomsorgens uppgift är att stödja äldre till att 
kunna leva sitt liv utifrån den människa hon eller han är”. Detta är 
bakgrunden för propositionen om Rätten att få åldras tillsammans – en 
fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen och som 
innebär en ändring i socialtjänstlagen,  
4 kap. 1 b §. 
 
”För den som beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan 
särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller 
under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena 
parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har 
sammanbott. 
 
Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av 
boende i särskild boendeform.” 
 
  Forts.  
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§ 75 forts 
Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 
  
I lagens förarbeten framgår att rätten till sammanboende gäller även om 
det är en privat utförare som ansvarar för driften av ett 
omvårdnadsboende. 
 
Nulägesbeskrivning 
Myndighetskontoret har gjort en kartläggning och konstaterat att par redan 
innan den nya lagstiftningen har beviljats gemensamma bostäder i 
omvårdnadsboenden när en helhetsbedömning har visat detta nödvändigt 
för en skälig levnadsnivå. Under en uppföljningsperiod hade samtliga par 
erbjudits lägenhet på något av servicehusen.    
 
Bostäder som är lämpliga för två personer (2-3 r + k) på 
omvårdnadsboenden finns idag på tre gruppboenden och fyra servicehus, 
inga på demensboenden. Två rum och kök finns 8 st. på gruppboenden 
och 52 st. på servicehus. Tre rum och kök finns 4 st. på servicehus. Totalt 
finns det alltså 64 lägenheter som möjliggör sammanboende. 
 
Praktiska frågeställningar 
Ett par som vill fortsätta att bo tillsammans i samband med att den ene har 
behov av bistånd i form av omvårdnadsboende behöver inte lämna in en 
separat biståndsansökan om sammanboende. Om en sådan önskan blir 
känd i samband med en utredning om omvårdnadsboende ska 
utredningen omfatta även detta. Dokumentationen av önskemålen är viktig 
för att kunna motivera beslut.  
 
Beslut om bostad på omvårdnadsboende kan formuleras på olika sätt. Ett 
alternativ är att bostaden beviljas till den person som har behov av 
insatsen och att dennes maka, make eller sambo omnämns i beslutet som 
inneboende/medflyttande. Ett annat alternativ är att ett biståndsbeslut 
omfattar båda personerna som då blir gemensamt ansvariga för hyran.  
Hur beslutet formuleras har också betydelse för hanteringen av 
besittningsskyddet om den ena parten avlider.    
 
 
 
  Forts.  
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§ 75 forts. 
Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 
  
En bostad på omvårdnadsboende beviljas alltid till den av paret som har 
behov av en sådan insats. Om både parterna har behov av bostad på 
omvårdnadsboende då ska båda ha var sitt eget beslut om detta men 
möjlighet till att bo tillsammans ska fortfarande beredas om båda önskar 
detta. I de fall den andre har mindre omfattande behov av omsorgs- och 
omvårdnadsinsatser, ska detta beviljas som hemtjänst och utföras av 
personal på det aktuella omvårdnadsboendet. 
Behovet av sammanboende ska lösas utifrån parets önskemål och 
livssituation. Lägenheten ska alltid vara så rymlig att det fungerar för två 
personer varav den ene eller båda med omfattande omvårdnadsbehov. 
Det kan vara fråga om en lägenhet på ett servicehus, i ett gruppboende 
eller en kombination av två lägenheter nära varandra. I lagens förarbeten 
tas upp som exempel att om den ene är bosatt i ett gruppboende så kan 
den andra bo på ett trygghetsboende om dessa finns i samma fastighet, 
helst vägg i vägg med varandra.  
 
Den av paret som inte har behov av bostad som omvårdnadsinsats har 
inte heller rätt att självständigt bo och bruka en lägenhet på ett 
omvårdnadsboende.  
 
Hur beslutet har utformats utifrån parets önskemål påverkar hur 
hyreskontraktet ska utformas. I de fall båda äger rätt till ett eget 
hyreskontrakt har båda också rätt till besittningsskydd som i fastigheter 
med s.k. blockhyra träder i kraft från första dagen. Om hyreskontraktet 
ansvaras enbart av den som har beviljats bostad på omvårdnadsboendet 
kan det redan vid kontraktskrivning skrivas in under särskilda 
överenskommelser att parterna är överens om att hyresgästen ska flytta 
till en annan lägenhet inom omvårdnadsboendet om endast en person bor 
kvar.  
 
Ett annat alternativ är att den medflyttande/inneboende hyresgästen 
avstår från besittningsskyddet enligt hyreslagsstiftningen. Detta ska 
skrivas in i en särskilt upprättad handling och godkännas av 
hyresnämnden.    
 
  Forts.  
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§ 75 forts. 
Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 
 
Etisk diskussion inklusive jämställdhetskonsekvensanalys 
För att den nya lagen ska leda till en ökad livskvalitet för båda parter krävs 
det särskild lyhördhet av biståndshandläggare som gör utredningen. Båda 
ska ha önskan om att fortsätta bo tillsammans och utan att känna sig 
tvingad till detta.  
 
Kvinnor har traditionellt haft en vårdande roll i den svenska kulturen. 
Medvetenhet om detta är viktigt. Lagstiftaren har varit tydlig i att båda 
parterna måste vilja bo tillsammans. Då får det inte tas för givet att en 
kvinna ska fortsätta att bära den vårdande rollen om det är make/sambo 
som har beviljats bostad i omvårdnadsboende utan det är då bådas 
egentliga önskemål som ska utredas.  
 
Ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
I hälso- och sjukvårdslagen görs samtidigt ett förtydligande i 18 § 
angående kommunens ansvar som vid sammanboendesituationer 
omfattar bara personer som har beviljats bistånd i form av 
omvårdnadsboende. Den medflyttande parten som inte har samma 
omvårdnadsbehov vänder sig till samma sjukvårdsorganisation som han 
eller hon skulle ha gjort vid boende i ordinarie bostad.    
 
Äldreförvaltningens förslag till riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 
Utredning och beslut 
Rätten att få åldras tillsammans syftar till att det ska ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make, maka eller 
sambo - oavsett om personerna har olika omsorgsbehov - för den som har 
beviljats eller beviljas bostad på omvårdnadsboende. 
 
 
  Forts.  
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§ 75 forts. 

 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 
  
Vid ansökan om bistånd i form av omvårdnadsboende där ansökan gäller 
en person (brukare) som i socialtjänstlagens mening är sammanboende 
med en annan person (eventuell medflyttande) ska önskemål om fortsatt 
sammanboende utredas med särskild lyhördhet så att biståndsbeslut 
genomsyras av båda parters egen vilja. 
Om utredningen visar att fortsatt sammanboende är aktuellt ska det 
beviljas som bistånd till den som har behov av bistånd i form av bostad på 
ett omvårdnadsboende. I beslutet ska framgå att det finns en medflyttande 
och vem denna person är. Om sammanboendet ska avslås ska detta 
tydligt framgå i beslutet. 
 
Vid situationer där en medflyttande vid inflyttning eller senare har behov av 
bistånd i form av enstaka insatser beviljas detta som hemtjänst. Dessa 
insatser utförs av personal på det aktuella omvårdnadsboendet. 
 
I beslutet ska också framgå att en omprövning kommer att göras vid alla 
typer av ändringar i sammanboendet. 
 
Myndighetskontorets beslutsmall finns som bilaga 1.  
 
Hyra och avgifter  
Ett hyreskontrakt upprättas mellan hyresvärden och brukaren. I 
hyreskontraktet ska framgå om det finns en medflyttande som inneboende 
och som delar bostad med brukaren. Vid kontraktskrivning skrivs under 
särskilda överenskommelser att parterna är överens om att hyresgästen 
ska flytta till en annan lägenhet om situationen förändras och bara en 
person bor kvar.  
 
En särskild handling ska upprättas som anger att den medflyttande avstår 
från besittningsskyddet och lämnas till hyresnämnden för godkännande. 
Avvikelse av denna riktlinje kan göras vid enskilda fall om verkställighet av 
avstående av besittningsskyddet kan anses oskäligt för den medflyttande 
på grund av ändrade omständigheter vid ett senare tillfälle. Ett beslut om 
avvikelse fattas av myndighetschefen.  
 
 
  Forts. 
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§ 75 forts. 
Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 
  
Brukaren ansvarar för hyran samt de avgifter som biståndsbeslut om ett 
omvårdnadsboende medför. Den medflyttande ska betala sin del av hyran 
till brukaren. 
 
Den medflyttande erbjuds möjlighet att beställa ett matabonnemang och 
ett servicepaket under tiden han eller hon är sammanboende på ett 
omvårdnadsboende. Dessa faktureras separat. Om den medflyttande 
beviljas egna insatser som hemtjänst fastställs avgiften enligt gällande 
taxa. 
 
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
1.att godkänna riktlinjer för Rätten att få åldras tillsammans enligt ovan, 
 
2.att uppdra till äldreförvaltningen att ta fram hyreskontrakt enligt 
riktlinjerna, samt 
 
3.att enligt uppdraget från 2011-06-21 lämna denna utredning till 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet påtalade förändringar i förslaget, vilka skall vara åtgärdade 
till äldrenämndens sammanträde den 24 oktober 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 10 oktober 2012 att anse ärendet 
berett och att beslut fattas under äldrenämndens sammanträde 24 
oktober 2012. 

 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare 
komplettering. 

 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkande under proposition och 
finner förslaget antaget. 

 
 Äldrenämnden beslutar således 
  
 att ärendet återremitteras för ytterligare komplettering. 
 __________________  
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Diariet   ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
  § 76 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per september 2012 
 
  Christian Bjerström, ansvarig controller, informerar i ärendet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Yrkanden 

Kent Lewén (FP) yrkar 
 
1.att äldreförvaltningen ska återkomma till arbetsutskottets sammanträde 
den 7 november 2012 med en redovisning av verkställda aktiviteter och 
pågående aktiviteter som ska leda till att äldrenämndens möjliga 
underskott undviks. 
 
2. att en analys av de biståndsbedömda insatserna i hemtjänsten ska ges 
under arbetsutskottets sammanträde 7 november 2012. 
 
3.bifall till förvaltningens förslag till verksamhets- och budgetuppföljning 
per september 2012. 
 
Ordföranden ställer Kent Lewéns yrkanden, att-sats 1-3, under proposition 
och finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med dessa. 
 
 
 
 Forts.

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 96 846 95 261 1 585
Verksamhetens Kostnader  -607 802  -602 591 -5 211
Nettokostnad  -510 956  -507 330 -3 626
        

Bostadsanpassningsbidrag -8 330 -7 158 -1 172
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  § 76 forts 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per september 2012 
 
 Äldrenämnden beslutar  
 

1.att äldreförvaltningen ska återkomma till arbetsutskottets sammanträde 
den 7 november 2012 med en redovisning av verkställda aktiviteter och 
pågående aktiviteter som ska leda till att äldrenämndens möjliga 
underskott undviks. 
 
2. att en analys av de biståndsbedömda insatserna i hemtjänsten ska ges 
under arbetsutskottets sammanträde 7 november 2012.  
 
3. att bifalla förvaltningens förslag till verksamhets- och budgetuppföljning 
per september 2012. 

  
 __________________  
 

Peter Johansson (S), Alf Öien (S), Angela Sandström (S), Christer 
Göstasson (S) och Siv Brorsson (S) deltar inte beslutet.  
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Diariet    ÄN  
 
   
 
 
 
 
 
  § 77 

Lägesrapport styrkort   
 
Johan Blomqvist, projektledare styrkort, informerar om arbetet med att 
införa styrkort i äldreförvaltningen. 
 
I våras började införande av styrkort ske på verksamhetsledningsnivå. 
Införande har även skett på ledningsnivå. Nästa steg är att införa styrkort 
på verksamhetsnivå.  
 
Peter Johansson (S) ställer en fråga om äldrenämnden kan få ta del av ett 
styrkort som utarbetats inom projektet.  
 

 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
1.att informationen tas till dagens protokoll. 
 
2.att äldreförvaltningen redovisar exempel av styrkort som utarbetats i 
projektet under äldrenämndens sammanträde 21 november 2012. 

 
____________________ 
 



  24 oktober 2012 14

Diariet    ÄN 2012.613.730 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 § 78 

 Efterkontrollplan avtalsuppföljning Eget val i hemtjänsten  
 
En uppföljning avseende avtalsuppfyllnad av utförare inom kommunens 
valfrihetssystem, Eget val, har genomförts. Resultatet redovisades för 
äldrenämnden den 26 september 2012. 
 
I resultatet framkom brister i avtalsuppfyllnad och äldrenämnden beslutade 
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en plan för efterkontroll. 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att ta informationen till dagens protokoll 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
 

 
____________________ 
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Diariet  ÄN 2012.613.730 
   
    
    
 
   
 

  
 § 79 
 Handlingsplan för egen regi utifrån avtalsuppföljning Eget val i 

hemtjänsten 
 

Ann-Helene Erwing, verksamhetschef, och Maria Appelskog, biträdande 
verksamhetschef, föredrar ärendet.  
 
Strategiska området hemtjänst har upprättat en handlingsplan till följd av 
resultat i avtalsuppföljning Eget val i hemtjänsten. Åtgärder kommer att 
genomföras är bland annat larmtider, tjänstelegitimation, 
kompetensutvecklingsplan, genomförandeplan och tystandsplikt. 
 
Peter Johansson (S) yrkar att återrapportering ska ske till äldrenämnden 
senast 31 januari 2012. 

 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkande under proposition och 
finner förslaget antaget. 
 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
att återrapportering ska ske till äldrenämnden senast 31 januari 2012. 

 
  ____________________ 
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Diariet    ÄN 2009.425.739 

 
 
 
 
 
 

 
   § 80 
   Information om resultat från nattfastemätning maj 2012 

 
I enlighet med effektmålen i kvalitetshandboken för kost och nutrition samt 
Äldrenämndens beslut ska nattfastan mätas på samtliga särskilda 
boenden årligen. Resultatet presenteras i en jämförande sammanställning 
mot tidigare mätningsresultat. 

 
Resultatet i nattfastemätningen 2012 är 11,0 timmar i snitt vilket innebär 
att verksamheten har uppnått äldrenämndens inriktningsmål. 
 
Höstmätningen av nattfasta kommer att påbörjas vecka 47. 

 
 
 Äldrenämnden beslutar  
 
 att informationen tas till dagens protokoll. 

 
 ____________________ 
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Diariet     ÄN 2012.325.106 
 
 
 
 
   
   
 

§ 81 
  Lägesrapport hemsjukvård  
 

Ann-Britt Mårtensson, MAS, avger en lägesrapport gällande övertagande 
av hemsjukvård. 
 
I nuläget har alla kommuner i Blekinge förutom Olofströms kommun fattat 
beslut om övertagande av hemsjukvården.    

 
För närvarande pågår arbete med erbjudande om anställning inom 
kommunen till personal inom hemsjukvården, IT-frågor, ekonomi, 
läkaravtal. 

   
 
  Äldrenämnden beslutar  
 
  att informationen tas till dagens protokoll. 
 
  ____________________ 
 
 



  24 oktober 2012 18

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 82 
Information/frågor 
 
Annika Tronje, SAS, informerar i ett lex Sarah-ärende. Anmälan rör bister i 
informationsöverföring mellan dag och nattpersonal samt uteblivna 
insatser. En handlingsplan har upprättats för att i syfte att undvika att 
liknande händelser uppstår igen. 
 
Äldreförvaltningen kommer att rapportera händelsen som ett allvarligt 
missförhållande till Socialstyrelsen. 

 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
att checklistor som upprättas till följd av händelsen ska redovisas för 
nämnden. 
 
------------------------------ 

 
 Alf Öien (S) påtalar vikten av sekretess i äldreomsorgens verksamhet. 
 

Alf Öien (S) har uppmärksammat att det, enligt honom, förekommer 
åldersdiskriminering inom hemsjukvården. Detta bör beaktas inför 
stundande kommunalisering av hemsjukvården. 

 ------------------------------ 
 

____________________
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§ 83 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-10-10. (Pärmen). 
b) Delegationsbeslut avseende godkännande av ny utförare, 3 glada hjärtan, 

inom valfrihetssystemet Eget val. 
c) Delegationsbeslut avseende godkännande av ny utförare, Prima Service, 

inom valfrihetssystemet Eget val. 
d) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-09-28 
 
___________________ 
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§ 84 

 Meddelanden. 
  

Sveriges kommuner och landsting 
Budgetpropositionen för år 2013, cirkulär 12:44, 2012-09-24. 

 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-09-25.   
 
  

 ___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 21 
november 2012.  
 
 
 
§ 85 Information om projekt Hållbar jämställdhet 
 
§ 86 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 

 
 § 87 Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden 
 
 § 88 Kravspecifikation mat, näring och måltider 

 
§ 89 Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 

 
 § 90 Information: exempel styrkort i äldreförvaltningen 
 

§ 91 Information om lagändring, Alkoholservering på särskilt boende 
 

 § 92  Rapport övertagande av hemsjukvård 
 

§ 93 Information/Frågor 
 
 § 94 Delegeringsbeslut  
 
 § 95  Meddelanden. 

 
___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 21 november kl 14.00-17.10. Äldrenämnden ajournerade 
sig mellan 15.02-15.10. 
  

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) §§ 85-92 kl 14.00-16.35, deltar ej i 
handläggning av § 93 på grund av jäv. 

 Ledamöter Kent Lewén (FP) ordförande §§ 93-95 16.35-17.10 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) §§ 85-90 kl  t o m kl 16.12 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson §§ 91-92 kl 16.12-16.32 
  Bengt Lindström §§ 93-95 kl 16.35-17.10 
  Jonas Nilsson §§ 93-95 kl 16.30-17.10 
   
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S) §§ 85-90 kl 14.00-16.12 
  Jonas Nilsson (S) §§ 85-92 kl 14.00-16.30 
  Kerstin Johansson (S) §§ 85-88 kl 15.00 
  Mikael Wickström (S)  
  Bengt Lindström (M) §§ 85-92 kl 14.00-16.35 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Nils Johansson (SD) §§ 85-92 14.00-16.33 
  Agneta Möller (FP) §§ 85-93 kl 14.00-17.08 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)  
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   samordnande personalspecialist Nina Andrén  
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog  

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Ann-Charlotte Folkesson 
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 Tjänstemän forts. 
 
 
   verksamhetschef Susanne Nordin    
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   utredare Johan Blomqvist 
   personalspecialist Anna Neij 
   ekonom Marie Ottosson 
   ekonom Maria Stivén 
   projektledare Gunvor Jyllhed 
   områdeschef Johanna Svensson 
   Maria Cucek-Bergström 
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 sekreterare Stina Bergström 
 
Utses att justera   
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 85-95 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin §§ 85-92 

 

  ___________________ 

  Kent Lewén §§ 93-95 

 
Justerare  ___________________ 

 Alf Stålborg 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      november 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet   ÄN  
  
 
 
 
 
 
 
 
 § 85 

  Information om projekt Hållbar jämställdhet 
 
Sandra Bizzozero, projektledare Hållbar jämställdhet, informerar i ärendet. 
 
Projektet Hållbar jämställdhet är kommunövergripande och syftar till att 
öka jämställdhet i mellan män och kvinnor i Karlskrona kommun. Projektet 
genomförs utifrån ett medborgarperspektiv. Ett av målen i projektet är att 
minst en process per förvaltning ska jämställdhetsintegreras. 
Jämtälldhetsintegrering kallas den metod som innebär att 
jämställdhetsperspektivet ska genomsyra arbetssättet i en verksamhet. 
 

  
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

 ______
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Diariet    ÄN 2011.475.370 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
  
 
 
 
 § 86 
 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 

Carina Thörnquist, tf utvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 21 juni 2011 gett 
äldrenämnden i uppdrag att presentera sin utredning om införandet av en 
parboendegaranti. En sådan utredning har nu gjorts i samband med att en 
ny paragraf i socialtjänstlagen träder i kraft den 1 november 2012 (SoL 4 
kap. 1 b §). 

 
Äldre människor som varaktigt har levt och bott tillsammans ska kunna 
fortsätta att göra det även efter att den ene har fått behov av 
biståndsbedömda insatser i form av omvårdnadsboende.  

 
I sitt betänkande har regeringen lämnat tillämpningen av lagen till lokal 
nivå vilket innebär att äldrenämnden ska fastställa riktlinjer för 
tillämpningen.  

 
 Socialtjänstlagen 4 kap. 1 b § 

I propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen konstateras att ”åldrandet är ett 
naturligt skede i livet och äldreomsorgens uppgift är att stödja äldre till att 
kunna leva sitt liv utifrån den människa hon eller han är”. Detta är 
bakgrunden för propositionen om Rätten att få åldras tillsammans – en 
fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen och som 
innebär en ändring i socialtjänstlagen, 4 kap. 1 b §. 

 
”För den som beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan 
särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller 
under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena 
parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har 
sammanbott. 

 
Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av 
boende i särskild boendeform.” 

 
I lagens förarbeten framgår att rätten till sammanboende gäller även om 
det är en privat utförare som ansvarar för driften av ett 
omvårdnadsboende. 
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 § 86 forts. 
 Nulägesbeskrivning 

Myndighetskontoret har gjort en kartläggning och konstaterat att par redan 
innan den nya lagstiftningen har beviljats gemensamma bostäder i 
omvårdnadsboenden när en helhetsbedömning har visat detta nödvändigt 
för en skälig levnadsnivå. Under en uppföljningsperiod hade samtliga par 
erbjudits lägenhet på något av servicehusen.    

 
Bostäder som är lämpliga för två personer (2-3 r + k) på 
omvårdnadsboenden finns idag på tre gruppboenden och fyra servicehus, 
inga på demensboenden. Två rum och kök finns 8 st. på gruppboenden 
och 52 st. på servicehus. Tre rum och kök finns 4 st. på servicehus. Totalt 
finns det alltså 64 lägenheter som möjliggör sammanboende. 

 
 Praktiska frågeställningar 

Ett par som vill fortsätta att bo tillsammans i samband med att den ene har 
behov av bistånd i form av omvårdnadsboende behöver inte lämna in en 
separat biståndsansökan om sammanboende. Om en sådan önskan blir 
känd i samband med en utredning om omvårdnadsboende ska 
utredningen omfatta även detta. Dokumentationen av önskemålen är viktig 
för att kunna motivera beslut.  

 
Beslut om bostad på omvårdnadsboende kan formuleras på olika sätt. Ett 
alternativ är att bostaden beviljas till den person som har behov av 
insatsen och att dennes maka, make eller sambo omnämns i beslutet som 
inneboende/medflyttande. Ett annat alternativ är att ett biståndsbeslut 
omfattar båda personerna som då blir gemensamt ansvariga för hyran.  
Hur beslutet formuleras har också betydelse för hanteringen av 
besittningsskyddet om den ena parten avlider.    
 
En bostad på omvårdnadsboende beviljas alltid till den av paret som har 
behov av en sådan insats. Om både parterna har behov av bostad på 
omvårdnadsboende då ska båda ha var sitt eget beslut om detta men 
möjlighet till att bo tillsammans ska fortfarande beredas om båda önskar 
detta. I de fall den andre har mindre omfattande behov av omsorgs- och 
omvårdnadsinsatser, ska detta beviljas som hemtjänst och utföras av 
personal på det aktuella omvårdnadsboendet. 
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§ 86 forts. 
Behovet av sammanboende ska lösas utifrån parets önskemål och 
livssituation. Lägenheten ska alltid vara så rymlig att det fungerar för två 
personer varav den ene eller båda med omfattande omvårdnadsbehov. 
Det kan vara fråga om en lägenhet på ett servicehus, i ett gruppboende 
eller en kombination av två lägenheter nära varandra. I lagens förarbeten 
tas upp som exempel att om den ene är bosatt i ett gruppboende så kan 
den andra bo på ett trygghetsboende om dessa finns i samma fastighet, 
helst vägg i vägg med varandra.  

 
Den av paret som inte har behov av bostad som omvårdnadsinsats har 
inte heller rätt att självständigt bo och bruka en lägenhet på ett 
omvårdnadsboende.  

 
Hur beslutet har utformats utifrån parets önskemål påverkar hur 
hyreskontraktet ska utformas. I de fall båda äger rätt till ett eget 
hyreskontrakt har båda också rätt till besittningsskydd som i fastigheter 
med s.k. blockhyra träder i kraft från första dagen. Om hyreskontraktet 
ansvaras enbart av den som har beviljats bostad på omvårdnadsboendet 
kan det redan vid kontraktskrivning skrivas in under särskilda 
överenskommelser att parterna är överens om att hyresgästen ska flytta 
till en annan lägenhet inom omvårdnadsboendet om endast en person bor 
kvar.  

 
Ett annat alternativ är att den medflyttande/inneboende hyresgästen 
avstår från besittningsskyddet enligt hyreslagsstiftningen. Detta ska 
skrivas in i en särskilt upprättad handling och godkännas av 
hyresnämnden. I dagsläget är handläggningstiden hos hyresnämnden 
cirka en vecka.  

 
 Etisk diskussion inklusive jämställdhetskonsekvensanalys 

För att den nya lagen ska leda till en ökad livskvalitet för båda parter krävs 
det särskild lyhördhet av biståndshandläggare som gör utredningen. Båda 
ska ha önskan om att fortsätta bo tillsammans och utan att känna sig 
tvingad till detta.  
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 § 86 forts. 
Kvinnor har traditionellt haft en vårdande roll i samhället. Medvetenhet om 
detta är viktigt. Lagstiftaren har varit tydlig i att båda parterna måste vilja 
bo tillsammans. Då får det inte tas för givet att en kvinna ska fortsätta att 
bära den vårdande rollen om det är make/sambo som har beviljats bostad 
i omvårdnadsboende utan det är då bådas egentliga önskemål som ska 
utredas.  

 
 Ändring i hälso- och sjukvårdslagen 

I hälso- och sjukvårdslagen görs samtidigt ett förtydligande i 18 § 
angående kommunens ansvar som vid sammanboendesituationer 
omfattar bara personer som har beviljats bistånd i form av 
omvårdnadsboende. Den medflyttande parten som inte har samma 
omvårdnadsbehov vänder sig till samma sjukvårdsorganisation som han 
eller hon skulle ha gjort vid boende i ordinarie bostad.    

 
Äldreförvaltningens förslag till riktlinjer för rätten att få åldras 
tillsammans 

 
 Utredning och beslut 

Rätten att få åldras tillsammans syftar till att det ska ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make, maka eller 
sambo - oavsett om personerna har olika omsorgsbehov - för den som har 
beviljats eller beviljas bostad på omvårdnadsboende. 

 
Vid ansökan om bistånd i form av omvårdnadsboende där ansökan gäller 
en person (brukare) som i socialtjänstlagens mening är sammanboende 
med en annan person (eventuell medflyttande) ska önskemål om fortsatt 
sammanboende utredas med särskild lyhördhet så att biståndsbeslut 
genomsyras av båda parters egen vilja. En särskild ansökan om 
sammanboende behövs inte utan biståndshandläggaren ansvarar för att 
frågan utreds. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



  21 november 2012 10

 
 
 
 
 
 § 86 forts. 

Om utredningen visar att fortsatt sammanboende är aktuellt ska det 
beviljas som bistånd till den som har behov av bistånd i form av bostad på 
ett omvårdnadsboende. I beslutet ska framgå att det finns en medflyttande 
och vem denna person är. Om sammanboendet ska avslås ska detta 
tydligt framgå i beslutet. 

 
Vid situationer där en medflyttande vid inflyttning eller senare har behov av 
bistånd i form av enstaka insatser beviljas detta som hemtjänst. Dessa 
insatser utförs av personal på det aktuella omvårdnadsboendet. 

 
I beslutet ska också framgå att en omprövning kommer att göras vid alla 
typer av ändringar i sammanboendet. Om den medflyttandes tillstånd 
ändras senare så att denne har behov av bistånd i form av 
omvårdnadsboende utreds ansökan som ett nytt ärende. 

 
 Hyra och avgifter  

Ett hyreskontrakt upprättas mellan hyresvärden och brukaren. I 
hyreskontraktet ska framgå om det finns en medflyttande som inneboende 
och som delar bostad med brukaren. Vid kontraktskrivning skrivs under 
särskilda överenskommelser att parterna är överens om att hyresgästen 
ska flytta till en annan lägenhet om situationen förändras och bara en 
person bor kvar.  

 
En särskild handling ska upprättas och lämnas till hyresnämnden för 
godkännande där det framgår att den medflyttande avstår från 
besittningsskyddet. Den upprättade handlingen om avståendet verkställs 
inte om konsekvensen senare kan anses oskälig för den medflyttande. Ett 
beslut om sådan avvikelse fattas av myndighetschefen.  

 
Brukaren ansvarar för hyran samt de avgifter som biståndsbeslut om ett 
omvårdnadsboende medför. Den medflyttande ska betala sin del av hyran 
till brukaren. 

 
Den medflyttande erbjuds möjlighet att beställa ett matabonnemang och 
ett servicepaket under tiden han eller hon är sammanboende på ett 
omvårdnadsboende. Dessa faktureras separat. Om den medflyttande 
beviljas egna insatser som hemtjänst fastställs avgiften enligt gällande 
taxa. 
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 § 86 forts. 
 Om sammanboendet upphör 

Sammanboendet kan upphöra av olika anledningar. Inriktningen är att om 
det är brukaren som blir ensamboende i en större lägenhet ska denne inte 
behöva flytta till en mindre lägenhet om det inte finns särskilda skäl till 
detta. Om den enskilde själv önskar att flytta ska detta bejakas. 

 
Om den medflyttande blir ensamboende i en lägenhet på 
omvårdnadsboende görs en bedömning av situationen av en 
biståndshandläggare tillsammans med den enskilde.  

 
Om den medflyttande blir ensamboende i en lägenhet på 
omvårdnadsboende görs en bedömning av situationen av en 
biståndshandläggare tillsammans med den enskilde. Om 
äldreförvaltningen initierar utflyttning från omvårdnadsboende erbjuds den 
enskilde hjälp med att söka en lämplig bostad. Äldreförvaltningen ansvarar 
även för flyttkostnaden.    

 
 Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
 1.att godkänna riktlinjer för Rätten att få åldras tillsammans enligt ovan, 
 

2.att uppdra till äldreförvaltningen att ta fram hyreskontrakt enligt 
riktlinjerna,  

 
3.att uppdra till äldreförvaltningen att en uppföljning av riktlinjerna enligt 
SoL 4 kap. 1 b § redovisas i samband med tertialuppföljningar, 

 
4.att enligt uppdraget från 2011-06-21 lämna denna utredning till 
kommunfullmäktige, samt 

 
 5.att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 ___________________ 
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Diariet   ÄN 2011.082.003 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
  
 § 87 
 Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden 
 

Kommunens arbete med att ta emot hemsjukvården leds av en styrgrupp 
bestående av förvaltningscheferna och utvecklingscheferna från äldre- och 
handikappförvaltningarna samt projektledare. I Styrgruppen har man 
kommit överens om att ansvaret för hemsjukvård odelat bör finnas hos 
äldrenämnden. 

 
Med anledning av ovanstående föreslår därför äldreförvaltningen att 
äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 
äldrenämndens reglemente från och med1 januari 2013. 

 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

att föreslå kommunfullmäktigt att ändra äldrenämndens reglemente enligt 
bilaga fr.o.m. 2013-01-01 
 

 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt 
att paragrafen försklaras omedelbart justerad. 
 

 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

 __________________  
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Diariet   ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
  
 § 88 
 Kravspecifikation mat, näring och måltider  
 

För att säkerställa och kunna utvärdera mat och måltider utifrån ställda 
verksamhetskrav behöver en kravspecifikation gällande mat och måltider 
upprättas. 

 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

att ge äldreförvaltningen uppdraget att göra en kravspecifikation gällande 
kvalitetsfaktorer för mat, näring och måltider. 

 
 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 
 _________________  
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Diariet    ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
   
 
 
  § 89 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 
  Christian Bjerström, ansvarig controller, Maria Stivén, ekonom, Maria 

Appelskog, biträdande verksamhetschef, Ewa Carlsson Sjögren, 
verksamhetschef, Boris Svensson, biträdande verksamhetschef, 
informerar i ärendet. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Johansson (S) yrkar att ärendet bordläggs och att ärendet 
behandlas på ett extrainsatt sammanträde nästkommande vecka. 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar förvaltningens tjänstemän får göra en 
föredragning och att äldrenämnden därefter bordlägger ärendet och åter 
behandlar ärendet på tisdag den 27 november klockan 17.00. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Jan-Åke Nordins (M) yrkande. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkande under proposition och 
finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med det samma. 
 

 Äldrenämnden beslutar således 
 

att ärendet bordläggs och återupptas för handläggning den 27 november 
klockan 17.00, samt  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 __________________  
 
 

     

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 107 975 105 854 2 121

Verksamhetens Kostnader  -680 121
 -671 

616  -8 506

Nettokostnad  -572 032
 -565 

762 -6 385
       

Bostadsanpassningsbidrag -9 053 -7 953 -1 100
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Diariet    ÄN  
 
   
 
 
 
 
 
  § 90 

Information: exempel styrkort i äldreförvaltningen   
 
Johan Blomqvist, projektledare, informerar i ärendet. 
 
Äldreförvaltningen har börjat med styrkort som redskap för målstyrning. 
Äldrenämnden får information och tar del av exempel av ett hur ett styrkort 
kan vara utformat. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN  
 
 
 
 
 
 
 
  
 § 91 

 Information om lagändring, Alkoholservering på särskilt boende  
 
En lagändring gör gällande att särskilda boenden med måltidsservice 
undantas från kravet på serveringstillstånd. Det innebär att 
alkoholservering och alkoholförsäljning kan ske under förutsättning att ett 
egenkontrollprogram upprättas. Lagändringen innebär inte att akuta 
förändringar i nuvarande förfaringssätt behöver göras, men en diskussion 
och rutin för framtida förhållningssätt är nödvändig. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 

 att informationen tas till dagens protokoll. 
 

____________________ 
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Diariet  ÄN  
   
    
    
 
   
 

  
  
 § 92 

 Rapport övertagande av hemsjukvård 
 
 Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar i ärendet. 

 
Information ges om förvaltningen arbetar med internbudget, IT/service, 
information, kompetens och hjälpmedel. Vad gäller personal så har 
anställningserbjudande skickats till personal inom hemsjukvården. 
 
  
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

  ____________________ 
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§ 93 
Information/frågor 
 
Peter Johansson (S) ställer frågor kring en handling i enskilt ärende som 
inkommit till äldreförvaltningen den 24 oktober 2012. Susanne Nordin 
besvarar frågorna. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
På grund av jäv deltar inte Jan-Åke Nordin (M) i handläggningen i detta 
ärende. 
 
------------------------------- 
 
Verksamhetsövergång Rosengården 
 
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker, informerar om ett tidigarelagt 
planerat uppföljningsmöte med Rosengården. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
-------------------------------  
 
 
  Forts.
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§ 93 forts  
Lex Sarah-anmälan 
 
Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, informerar om en lex Sarah-anmälan. 
 
En brukare har inte fått nattillsyn under sex veckor. Förvaltningen har 
upprättat en handlingsplan.  Ett antal åtgärder har vidtagits och redovisas 
för äldrenämnden.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
 

____________________
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§ 94 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret september och oktober 2012.  
(Pärmen). 

b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-07. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-10-19 
- Beslutsdatum 2012-10-30 
- Beslutsdatum 2012-11-07 
 

 
___________________ 
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§ 95 

 Meddelanden. 
  
 Kommunfullmäktige 

§ 46 Sammanträdesplan år 2013 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och utskott 
§ 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet 
§ 149 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 
den 1 september 2012 

 
 Socialstyrelsen 

Beslut om lex Sarah-anmälan enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlagen, datum 
2012-10-19. 

 
 Sveriges kommuner och landsting 
 Cirkulär 12:51, Utvidgad parboendegaranti, datum 2012-11-11. 
 

 Övrigt 
Länsstyrelsen Blekinge län, beslut om Blekinges miljömål, datum 2012-10-
04. 
   

 
  

 ___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 21 
november 2012.  
 
 
 
§ 85 Information om projekt Hållbar jämställdhet 
 
§ 86 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 

 
 § 87 Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden 
 
 § 88 Kravspecifikation mat, näring och måltider 

 
§ 89 Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 

 
 § 90 Information: exempel styrkort i äldreförvaltningen 
 

§ 91 Information om lagändring, Alkoholservering på särskilt boende 
 

 § 92  Rapport övertagande av hemsjukvård 
 

§ 93 Information/Frågor 
 
 § 94 Delegeringsbeslut  
 
 § 95  Meddelanden. 

 
___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 21 november kl 14.00-17.10. Äldrenämnden ajournerade 
sig mellan 15.02-15.10. 
  

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) §§ 85-92 kl 14.00-16.35, deltar ej i 
handläggning av § 93 på grund av jäv. 

 Ledamöter Kent Lewén (FP) ordförande §§ 93-95 16.35-17.10 
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S) §§ 85-90 kl  t o m kl 16.12 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson §§ 91-92 kl 16.12-16.32 
  Bengt Lindström §§ 93-95 kl 16.35-17.10 
  Jonas Nilsson §§ 93-95 kl 16.30-17.10 
   
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S) §§ 85-90 kl 14.00-16.12 
  Jonas Nilsson (S) §§ 85-92 kl 14.00-16.30 
  Kerstin Johansson (S) §§ 85-88 kl 15.00 
  Mikael Wickström (S)  
  Bengt Lindström (M) §§ 85-92 kl 14.00-16.35 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) 
  Nils Johansson (SD) §§ 85-92 14.00-16.33 
  Agneta Möller (FP) §§ 85-93 kl 14.00-17.08 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)  
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   samordnande personalspecialist Nina Andrén  
   bitr verksamhetschef Maria Appelskog  

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Ann-Charlotte Folkesson 
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 Tjänstemän forts. 
 
 
   verksamhetschef Susanne Nordin    
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   utredare Johan Blomqvist 
   personalspecialist Anna Neij 
   ekonom Marie Ottosson 
   ekonom Maria Stivén 
   projektledare Gunvor Jyllhed 
   områdeschef Johanna Svensson 
   Maria Cucek-Bergström 
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 sekreterare Stina Bergström 
 
Utses att justera   
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 85-95 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin §§ 85-92 

 

  ___________________ 

  Kent Lewén §§ 93-95 

 
Justerare  ___________________ 

 Alf Stålborg 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      november 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet   ÄN  
  
 
 
 
 
 
 
 
 § 85 

  Information om projekt Hållbar jämställdhet 
 
Sandra Bizzozero, projektledare Hållbar jämställdhet, informerar i ärendet. 
 
Projektet Hållbar jämställdhet är kommunövergripande och syftar till att 
öka jämställdhet i mellan män och kvinnor i Karlskrona kommun. Projektet 
genomförs utifrån ett medborgarperspektiv. Ett av målen i projektet är att 
minst en process per förvaltning ska jämställdhetsintegreras. 
Jämtälldhetsintegrering kallas den metod som innebär att 
jämställdhetsperspektivet ska genomsyra arbetssättet i en verksamhet. 
 

  
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

 ______
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Diariet    ÄN 2011.475.370 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
  
 
 
 
 § 86 
 Riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans 

Carina Thörnquist, tf utvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 21 juni 2011 gett 
äldrenämnden i uppdrag att presentera sin utredning om införandet av en 
parboendegaranti. En sådan utredning har nu gjorts i samband med att en 
ny paragraf i socialtjänstlagen träder i kraft den 1 november 2012 (SoL 4 
kap. 1 b §). 

 
Äldre människor som varaktigt har levt och bott tillsammans ska kunna 
fortsätta att göra det även efter att den ene har fått behov av 
biståndsbedömda insatser i form av omvårdnadsboende.  

 
I sitt betänkande har regeringen lämnat tillämpningen av lagen till lokal 
nivå vilket innebär att äldrenämnden ska fastställa riktlinjer för 
tillämpningen.  

 
 Socialtjänstlagen 4 kap. 1 b § 

I propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen konstateras att ”åldrandet är ett 
naturligt skede i livet och äldreomsorgens uppgift är att stödja äldre till att 
kunna leva sitt liv utifrån den människa hon eller han är”. Detta är 
bakgrunden för propositionen om Rätten att få åldras tillsammans – en 
fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen och som 
innebär en ändring i socialtjänstlagen, 4 kap. 1 b §. 

 
”För den som beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan 
särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller 
under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena 
parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har 
sammanbott. 

 
Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av 
boende i särskild boendeform.” 

 
I lagens förarbeten framgår att rätten till sammanboende gäller även om 
det är en privat utförare som ansvarar för driften av ett 
omvårdnadsboende. 
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 § 86 forts. 
 Nulägesbeskrivning 

Myndighetskontoret har gjort en kartläggning och konstaterat att par redan 
innan den nya lagstiftningen har beviljats gemensamma bostäder i 
omvårdnadsboenden när en helhetsbedömning har visat detta nödvändigt 
för en skälig levnadsnivå. Under en uppföljningsperiod hade samtliga par 
erbjudits lägenhet på något av servicehusen.    

 
Bostäder som är lämpliga för två personer (2-3 r + k) på 
omvårdnadsboenden finns idag på tre gruppboenden och fyra servicehus, 
inga på demensboenden. Två rum och kök finns 8 st. på gruppboenden 
och 52 st. på servicehus. Tre rum och kök finns 4 st. på servicehus. Totalt 
finns det alltså 64 lägenheter som möjliggör sammanboende. 

 
 Praktiska frågeställningar 

Ett par som vill fortsätta att bo tillsammans i samband med att den ene har 
behov av bistånd i form av omvårdnadsboende behöver inte lämna in en 
separat biståndsansökan om sammanboende. Om en sådan önskan blir 
känd i samband med en utredning om omvårdnadsboende ska 
utredningen omfatta även detta. Dokumentationen av önskemålen är viktig 
för att kunna motivera beslut.  

 
Beslut om bostad på omvårdnadsboende kan formuleras på olika sätt. Ett 
alternativ är att bostaden beviljas till den person som har behov av 
insatsen och att dennes maka, make eller sambo omnämns i beslutet som 
inneboende/medflyttande. Ett annat alternativ är att ett biståndsbeslut 
omfattar båda personerna som då blir gemensamt ansvariga för hyran.  
Hur beslutet formuleras har också betydelse för hanteringen av 
besittningsskyddet om den ena parten avlider.    
 
En bostad på omvårdnadsboende beviljas alltid till den av paret som har 
behov av en sådan insats. Om både parterna har behov av bostad på 
omvårdnadsboende då ska båda ha var sitt eget beslut om detta men 
möjlighet till att bo tillsammans ska fortfarande beredas om båda önskar 
detta. I de fall den andre har mindre omfattande behov av omsorgs- och 
omvårdnadsinsatser, ska detta beviljas som hemtjänst och utföras av 
personal på det aktuella omvårdnadsboendet. 
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§ 86 forts. 
Behovet av sammanboende ska lösas utifrån parets önskemål och 
livssituation. Lägenheten ska alltid vara så rymlig att det fungerar för två 
personer varav den ene eller båda med omfattande omvårdnadsbehov. 
Det kan vara fråga om en lägenhet på ett servicehus, i ett gruppboende 
eller en kombination av två lägenheter nära varandra. I lagens förarbeten 
tas upp som exempel att om den ene är bosatt i ett gruppboende så kan 
den andra bo på ett trygghetsboende om dessa finns i samma fastighet, 
helst vägg i vägg med varandra.  

 
Den av paret som inte har behov av bostad som omvårdnadsinsats har 
inte heller rätt att självständigt bo och bruka en lägenhet på ett 
omvårdnadsboende.  

 
Hur beslutet har utformats utifrån parets önskemål påverkar hur 
hyreskontraktet ska utformas. I de fall båda äger rätt till ett eget 
hyreskontrakt har båda också rätt till besittningsskydd som i fastigheter 
med s.k. blockhyra träder i kraft från första dagen. Om hyreskontraktet 
ansvaras enbart av den som har beviljats bostad på omvårdnadsboendet 
kan det redan vid kontraktskrivning skrivas in under särskilda 
överenskommelser att parterna är överens om att hyresgästen ska flytta 
till en annan lägenhet inom omvårdnadsboendet om endast en person bor 
kvar.  

 
Ett annat alternativ är att den medflyttande/inneboende hyresgästen 
avstår från besittningsskyddet enligt hyreslagsstiftningen. Detta ska 
skrivas in i en särskilt upprättad handling och godkännas av 
hyresnämnden. I dagsläget är handläggningstiden hos hyresnämnden 
cirka en vecka.  

 
 Etisk diskussion inklusive jämställdhetskonsekvensanalys 

För att den nya lagen ska leda till en ökad livskvalitet för båda parter krävs 
det särskild lyhördhet av biståndshandläggare som gör utredningen. Båda 
ska ha önskan om att fortsätta bo tillsammans och utan att känna sig 
tvingad till detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  21 november 2012 9

 
 
 
 
 
 

 § 86 forts. 
Kvinnor har traditionellt haft en vårdande roll i samhället. Medvetenhet om 
detta är viktigt. Lagstiftaren har varit tydlig i att båda parterna måste vilja 
bo tillsammans. Då får det inte tas för givet att en kvinna ska fortsätta att 
bära den vårdande rollen om det är make/sambo som har beviljats bostad 
i omvårdnadsboende utan det är då bådas egentliga önskemål som ska 
utredas.  

 
 Ändring i hälso- och sjukvårdslagen 

I hälso- och sjukvårdslagen görs samtidigt ett förtydligande i 18 § 
angående kommunens ansvar som vid sammanboendesituationer 
omfattar bara personer som har beviljats bistånd i form av 
omvårdnadsboende. Den medflyttande parten som inte har samma 
omvårdnadsbehov vänder sig till samma sjukvårdsorganisation som han 
eller hon skulle ha gjort vid boende i ordinarie bostad.    

 
Äldreförvaltningens förslag till riktlinjer för rätten att få åldras 
tillsammans 

 
 Utredning och beslut 

Rätten att få åldras tillsammans syftar till att det ska ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make, maka eller 
sambo - oavsett om personerna har olika omsorgsbehov - för den som har 
beviljats eller beviljas bostad på omvårdnadsboende. 

 
Vid ansökan om bistånd i form av omvårdnadsboende där ansökan gäller 
en person (brukare) som i socialtjänstlagens mening är sammanboende 
med en annan person (eventuell medflyttande) ska önskemål om fortsatt 
sammanboende utredas med särskild lyhördhet så att biståndsbeslut 
genomsyras av båda parters egen vilja. En särskild ansökan om 
sammanboende behövs inte utan biståndshandläggaren ansvarar för att 
frågan utreds. 
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 § 86 forts. 

Om utredningen visar att fortsatt sammanboende är aktuellt ska det 
beviljas som bistånd till den som har behov av bistånd i form av bostad på 
ett omvårdnadsboende. I beslutet ska framgå att det finns en medflyttande 
och vem denna person är. Om sammanboendet ska avslås ska detta 
tydligt framgå i beslutet. 

 
Vid situationer där en medflyttande vid inflyttning eller senare har behov av 
bistånd i form av enstaka insatser beviljas detta som hemtjänst. Dessa 
insatser utförs av personal på det aktuella omvårdnadsboendet. 

 
I beslutet ska också framgå att en omprövning kommer att göras vid alla 
typer av ändringar i sammanboendet. Om den medflyttandes tillstånd 
ändras senare så att denne har behov av bistånd i form av 
omvårdnadsboende utreds ansökan som ett nytt ärende. 

 
 Hyra och avgifter  

Ett hyreskontrakt upprättas mellan hyresvärden och brukaren. I 
hyreskontraktet ska framgå om det finns en medflyttande som inneboende 
och som delar bostad med brukaren. Vid kontraktskrivning skrivs under 
särskilda överenskommelser att parterna är överens om att hyresgästen 
ska flytta till en annan lägenhet om situationen förändras och bara en 
person bor kvar.  

 
En särskild handling ska upprättas och lämnas till hyresnämnden för 
godkännande där det framgår att den medflyttande avstår från 
besittningsskyddet. Den upprättade handlingen om avståendet verkställs 
inte om konsekvensen senare kan anses oskälig för den medflyttande. Ett 
beslut om sådan avvikelse fattas av myndighetschefen.  

 
Brukaren ansvarar för hyran samt de avgifter som biståndsbeslut om ett 
omvårdnadsboende medför. Den medflyttande ska betala sin del av hyran 
till brukaren. 

 
Den medflyttande erbjuds möjlighet att beställa ett matabonnemang och 
ett servicepaket under tiden han eller hon är sammanboende på ett 
omvårdnadsboende. Dessa faktureras separat. Om den medflyttande 
beviljas egna insatser som hemtjänst fastställs avgiften enligt gällande 
taxa. 
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 § 86 forts. 
 Om sammanboendet upphör 

Sammanboendet kan upphöra av olika anledningar. Inriktningen är att om 
det är brukaren som blir ensamboende i en större lägenhet ska denne inte 
behöva flytta till en mindre lägenhet om det inte finns särskilda skäl till 
detta. Om den enskilde själv önskar att flytta ska detta bejakas. 

 
Om den medflyttande blir ensamboende i en lägenhet på 
omvårdnadsboende görs en bedömning av situationen av en 
biståndshandläggare tillsammans med den enskilde.  

 
Om den medflyttande blir ensamboende i en lägenhet på 
omvårdnadsboende görs en bedömning av situationen av en 
biståndshandläggare tillsammans med den enskilde. Om 
äldreförvaltningen initierar utflyttning från omvårdnadsboende erbjuds den 
enskilde hjälp med att söka en lämplig bostad. Äldreförvaltningen ansvarar 
även för flyttkostnaden.    

 
 Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta 
 
 1.att godkänna riktlinjer för Rätten att få åldras tillsammans enligt ovan, 
 

2.att uppdra till äldreförvaltningen att ta fram hyreskontrakt enligt 
riktlinjerna,  

 
3.att uppdra till äldreförvaltningen att en uppföljning av riktlinjerna enligt 
SoL 4 kap. 1 b § redovisas i samband med tertialuppföljningar, 

 
4.att enligt uppdraget från 2011-06-21 lämna denna utredning till 
kommunfullmäktige, samt 

 
 5.att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 ___________________ 
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Diariet   ÄN 2011.082.003 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
  
 § 87 
 Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden 
 

Kommunens arbete med att ta emot hemsjukvården leds av en styrgrupp 
bestående av förvaltningscheferna och utvecklingscheferna från äldre- och 
handikappförvaltningarna samt projektledare. I Styrgruppen har man 
kommit överens om att ansvaret för hemsjukvård odelat bör finnas hos 
äldrenämnden. 

 
Med anledning av ovanstående föreslår därför äldreförvaltningen att 
äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 
äldrenämndens reglemente från och med1 januari 2013. 

 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

att föreslå kommunfullmäktigt att ändra äldrenämndens reglemente enligt 
bilaga fr.o.m. 2013-01-01 
 

 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt 
att paragrafen försklaras omedelbart justerad. 
 

 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

 __________________  
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Diariet   ÄN 
 
 
 
 
 
 
 
  
 § 88 
 Kravspecifikation mat, näring och måltider  
 

För att säkerställa och kunna utvärdera mat och måltider utifrån ställda 
verksamhetskrav behöver en kravspecifikation gällande mat och måltider 
upprättas. 

 
 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

att ge äldreförvaltningen uppdraget att göra en kravspecifikation gällande 
kvalitetsfaktorer för mat, näring och måltider. 

 
 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 
 _________________  
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Diariet    ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
   
 
 
  § 89 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 
  Christian Bjerström, ansvarig controller, Maria Stivén, ekonom, Maria 

Appelskog, biträdande verksamhetschef, Ewa Carlsson Sjögren, 
verksamhetschef, Boris Svensson, biträdande verksamhetschef, 
informerar i ärendet. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Johansson (S) yrkar att ärendet bordläggs och att ärendet 
behandlas på ett extrainsatt sammanträde nästkommande vecka. 
 
Jan-Åke Nordin (M) yrkar förvaltningens tjänstemän får göra en 
föredragning och att äldrenämnden därefter bordlägger ärendet och åter 
behandlar ärendet på tisdag den 27 november klockan 17.00. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Jan-Åke Nordins (M) yrkande. 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Nordins (M) yrkande under proposition och 
finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med det samma. 
 

 Äldrenämnden beslutar således 
 

att ärendet bordläggs och återupptas för handläggning den 27 november 
klockan 17.00, samt  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 __________________  
 
 

     

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 107 975 105 854 2 121

Verksamhetens Kostnader  -680 121
 -671 

616  -8 506

Nettokostnad  -572 032
 -565 

762 -6 385
       

Bostadsanpassningsbidrag -9 053 -7 953 -1 100
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Diariet    ÄN  
 
   
 
 
 
 
 
  § 90 

Information: exempel styrkort i äldreförvaltningen   
 
Johan Blomqvist, projektledare, informerar i ärendet. 
 
Äldreförvaltningen har börjat med styrkort som redskap för målstyrning. 
Äldrenämnden får information och tar del av exempel av ett hur ett styrkort 
kan vara utformat. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN  
 
 
 
 
 
 
 
  
 § 91 

 Information om lagändring, Alkoholservering på särskilt boende  
 
En lagändring gör gällande att särskilda boenden med måltidsservice 
undantas från kravet på serveringstillstånd. Det innebär att 
alkoholservering och alkoholförsäljning kan ske under förutsättning att ett 
egenkontrollprogram upprättas. Lagändringen innebär inte att akuta 
förändringar i nuvarande förfaringssätt behöver göras, men en diskussion 
och rutin för framtida förhållningssätt är nödvändig. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 

 att informationen tas till dagens protokoll. 
 

____________________ 
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Diariet  ÄN  
   
    
    
 
   
 

  
  
 § 92 

 Rapport övertagande av hemsjukvård 
 
 Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar i ärendet. 

 
Information ges om förvaltningen arbetar med internbudget, IT/service, 
information, kompetens och hjälpmedel. Vad gäller personal så har 
anställningserbjudande skickats till personal inom hemsjukvården. 
 
  
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

  ____________________ 
  



  21 november 2012 18

 
  

 
 
 
 
 
 
 
§ 93 
Information/frågor 
 
Peter Johansson (S) ställer frågor kring en handling i enskilt ärende som 
inkommit till äldreförvaltningen den 24 oktober 2012. Susanne Nordin 
besvarar frågorna. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
På grund av jäv deltar inte Jan-Åke Nordin (M) i handläggningen i detta 
ärende. 
 
------------------------------- 
 
Verksamhetsövergång Rosengården 
 
Magnus Gruvberger, verksamhetsanalytiker, informerar om ett tidigarelagt 
planerat uppföljningsmöte med Rosengården. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
-------------------------------  
 
 
  Forts.
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§ 93 forts  
Lex Sarah-anmälan 
 
Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, informerar om en lex Sarah-anmälan. 
 
En brukare har inte fått nattillsyn under sex veckor. Förvaltningen har 
upprättat en handlingsplan.  Ett antal åtgärder har vidtagits och redovisas 
för äldrenämnden.  
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
 

____________________
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§ 94 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret september och oktober 2012.  
(Pärmen). 

b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-07. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-10-19 
- Beslutsdatum 2012-10-30 
- Beslutsdatum 2012-11-07 
 

 
___________________ 
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§ 95 

 Meddelanden. 
  
 Kommunfullmäktige 

§ 46 Sammanträdesplan år 2013 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och utskott 
§ 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet 
§ 149 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 
den 1 september 2012 

 
 Socialstyrelsen 

Beslut om lex Sarah-anmälan enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlagen, datum 
2012-10-19. 

 
 Sveriges kommuner och landsting 
 Cirkulär 12:51, Utvidgad parboendegaranti, datum 2012-11-11. 
 

 Övrigt 
Länsstyrelsen Blekinge län, beslut om Blekinges miljömål, datum 2012-10-
04. 
   

 
  

 ___________________ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 27 
november 2012.  
 
 
 

 
§ 96 Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 
 
§ 97  Information 

 
 

___________________ 
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Plats och tid Kungsmarksvägen 73-75, lokal Wittus.  

Tisdagen den 27 november kl 17.00-17.51. 
  

Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M)  
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
   
Tjänstgörande ersättare Siv Brorsson (S) 
  Göran Redeén (KD) 
 
Övriga närvarande ersättare Jonas Nilsson (S)  
  Kerstin Johansson (S)  
  Bengt Lindström (M)  
  Gunnar Sandwall (M) 
  Jenny Althini (M) 
  Agneta Möller (FP) 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
    
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   samordnande personalspecialist Nina Andrén 
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 sekreterare Stina Bergström 
 
Utses att justera   
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 96-97 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin  

 
Justerare  ___________________ 

 Kenneth Mattsson 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      december 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet    ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
   
 
 
  § 96 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 
   
  Äldrenämnden beslutade 2012-11-21 att bordlägga ärendet (2012-11-21 § 

89) och att återuppta ärendet under dagens sammanträde. 
 
  Nina Andrén, samordnande personalspecialist, informerar om 

personalnyckeltal för perioden 2011-12-01 – 2012-09-30.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Johansson (S) yrkar: 
 
1.att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 
inklusive personalnyckeltal, 
 
2.att uppmana förvaltningen att arbeta för att minimera det 
prognostiserade underskottet, samt 
 
3.att omgående tillskriva kommunstyrelsen angående det prognostiserade 
underskottet. 
 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (S) yrkanden under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
 
 Forts.

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 107 975 105 854 2 121

Verksamhetens Kostnader  -680 121
 -671 

616  -8 506

Nettokostnad  -572 032
 -565 

762 -6 385
       

Bostadsanpassningsbidrag -9 053 -7 953 -1 100
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  § 96 forts 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 

 
 Äldrenämnden beslutar således 
 

1.att godkänna verksamhets- och budgetuppföljning per oktober 2012 
inklusive personalnyckeltal, 
 
2.att uppmana förvaltningen att arbeta för att minimera det 
prognostiserade underskottet, samt 
 
3.att omgående tillskriva kommunstyrelsen angående det prognostiserade 
underskottet 

 __________________  
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§ 97 
Information 
 
Eva Herbertsson informerar om en lex Sarah-anmälan.  
 
En medarbetare inom äldreförvaltningen har stulit smycken från brukare 
inom äldreförvaltningens verksamhet. Stölderna är polisanmälda och 
polisen utreder för närvarande händelserna. Äldreförvaltningen handlägger 
för närvarande ärendet ur ett arbetsrättsligt perspektiv. 
 
Äldrenämnden beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll 
 
__________________  



  19 december 2012 1

  
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den 19 
december 2012.  
 
 
§ 98 Presentation av ny samordnande personalspecialist 
 
§ 99 Rapport uppföljning av palliativa omsorgen 
 
§ 100 Avgifter hjälpmedel 

 
 § 101 Revidering av lokal handlingsplan för fortsatt införande av regionala riktlinjer för 

utredning och omsorg om personer med demenssjukdom 
 
§ 102 Budget och verksamhetsplan 2013 samt plan 2014-2015 
 

 § 103 Verksamhets- och budgetuppföljning per november 2012 
 

§ 104 Rapportering av ej verkställda beslut  
 
 § 105 Önskad sysselsättningsgrad inom verksamhetsområdet Resurs- och 

Kompetensförsörjning. 
 

§ 106 Rapport övertagande av hemsjukvård 
 

 § 107  Delegeringsbeslut 
 

§ 108 Meddelanden 
 

 § 109 Information/Frågor 
 
 

___________________ 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal Freden  

onsdagen den 19 december kl 14.00-18.20.  
 
Beslutande ordförande Jan-Åke Nordin (M) 
 Ledamöter Kent Lewén (FP)  
  Peter Johansson (S) 
  Eva-Lotta Altvall (S)  
  Alf Öien (S) 
  Angela Sandström (S) 
  Christer Göstasson (S) 
  Sigrid Johansson (M) 
  Marianne Nordin (M) 
  Alf Stålborg (SD) 
  Kenneth Mattsson (FP) t o m § 102 kl 17.10 
  Weste Brynestam (C) 
  Günter Dessin (V) 
  Elin Håkansson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Karl-Gustaf Johansson (M) t o m § 101 kl 15.30 
  Gunnar Sandwall (M) fr o m § 102 kl 15.31 
  Jenny Althini (M) fr o m § 103 kl 17.11 
   
Övriga närvarande ersättare Siv Brorsson (S)  
  Jonas Nilsson (S)  
  Kerstin Johansson (S) t o m del av § 102 kl 16.09 
  Mikael Wickström (S) t o m del av § 103 kl 17.22 
  Karl-Gustaf Johansson (M) 
  Gunnar Sandwall (M) t o m § 101 kl 15.30 
  Jenny Althini (M) 
  Nils Johansson (SD)  
  Agneta Möller (FP) t o m del av § 102 kl 16.31 
  Sven-Åke Falkstrand (C) 
  Göran Redeén (KD)  
 
 Tjänstemän tf förvaltningschef Eva Herbertson 
   tf utvecklingschef Carina Thörnquist 
   nämndsekreterare Stina Bergström 
   verksamhetschef Ewa Carlsson Sjögren 
   bitr verksamhetschef Boris Svensson 
   ansvarig controller Christian Bjerström   
   verksamhetschef Ann-Helene Erwing 

chef myndighetskontoret Ann-Charlotte Nedfors  
verksamhetschef Ann-Charlotte Folkesson 

   verksamhetschef Susanne Nordin  
   MAS Ann-Britt Mårtensson 
   SAS Annika Tronje 
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 Tjänstemän forts. 
 
   nutritionsansvarig dietist Åsa Ottosson  
   samordnande personalspecialist Anna Neij 
   områdeschef Mats Olsson 
   Blekinge Kompetenscentrum, Mats Wennstig 
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Sekreterare   Stina Bergström 
 
Utses att justera Weste Brynestam  
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf: 98-109 
  Stina Bergström 

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Åke Nordin 

 
Justerare  ___________________ 

 Weste Brynestam 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den      januari 2012,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Stina Bergström  
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Diariet   ÄN 
 
 
 
 
 
 
  
 
 § 98 
 Presentation av ny samordnande personalspecialist 
 

Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, presenterar ny samordnande 
personalspecialist Anna Neij som efterträder Nina Andrén. 
 
Anna påbörjar sitt uppdrag från och med den 19 december 2012. 

 
 Äldrenämnden hälsar Anna Neij välkommen. 
 
 __________________  
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Diariet   ÄN  
  
 
 
 
 
 
 
 
 § 99 

  Rapport uppföljning av palliativa omsorgen 
 
I maj 2010 tog Äldrenämnden i Karlskrona kommun beslut om att 
vidareutveckla den palliativa vården i kommunen. Detta innebar att de 
tidigare sk Tryggve-platserna som fanns på olika enheter i kommunen 
upphörde och att resurserna för palliativ vård istället samlades till en 
palliativ enhet på Storören. Efter ett förberedelsearbete med bl.a. 
rekrytering av personal och renovering av lokaler, startades den palliativa 
enheten i början av 2011. Enheten omfattar sex platser och är organiserad 
under verksamhetsområde hemtjänst. Den palliativa enhetens inriktning är 
att ge omsorg och vård till brukare/patienter i livets slutskede. Enheten ska 
vara ett komplement till den palliativa vården och omsorgen som ges i 
ordinärt boende av kommunens hemtjänst och landstingets primärvård. 
 
I början av 2011 fick FoU-äldre vid Blekinge kompetenscentrum uppdraget 
att utvärdera den nystartartade enheten för palliativ vård och omsorg vid 
Storören inom äldreförvaltningen i Karlskrona kommun. Utvärderingen 
avsåg att följa verksamheten under drygt ett år (april 2011 - juni 2012) 
med syfte att över tid belysa ett brukar-, anhörig- och personalperspektiv 
av verksamheten. Utvärderingen avsåg att främst ha fokus på själva 
vistelsen på enheten samt efterlevandesamtalet. 
 
Resultatet från 2012 visar att enheten har lyckats bibehålla det 
övervägande goda resultatet som beskrevs 2011.  
 
De områden som beskrivs som mindre bra 2011 kvarstår dock även som 
förbättringsområden 2012. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

 __________________ 
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Diariet   ÄN 2012.918.106 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
  
 § 100 
 Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel 

 
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun har i skrivelse från 
samverkansnämnden föreslagits att de egenavgifter/ egenansvar som 
beslutats av landstingsfullmäktige 2011-06-13, även skall omfatta de 
hjälpmedel som länets kommuner ansvarar för. 
 
Både Handikappnämnden och Äldrenämnden berörs av 
Samverkansnämndens förslag och lämnar ett gemensamt förslag till 
beslut. 
 
I och med växlingen av hemsjukvården kommer kommunerna att ansvara 
för majoriteten av förskrivningen av hjälpmedel. I Karlskrona kommun har 
frågan om avgifter/egenansvar utretts av en arbetsgrupp.  Arbetsgruppen 
har gått igenom landstingets förslag till avgifter och tagit med de avgifter 
som berör hjälpmedel som kommer att förskrivas av äldre och 
handikappförvaltningarna samt hemsjukvården. 
 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

1. att års- och serviceavgift på eldriven utomhusrullstol införs med 500 kr/år 
 

2. att egenavgift på käppar sätts till 100 kr/st eller par 
 

3. att låneavgift på TENS-apparat införs med 400 kr/6 mån 
 

4. att avvakta med beslut om egenavgift på kompressionsstrumpor 
 

5. att avvakta med beslut om egenansvar för enklare hjälpmedel 
 
6. att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 

Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag. 
 
 _________________  
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Diariet    ÄN  
 
   
 
 
 
 
 
   
  § 101 

Revidering av lokal handlingsplan för fortsatt införande av regionala 
riktlinjer för utredning och omsorg om personer med 
demenssjukdom  
 
För att säkerställa och kvalitetssäkra vård- och omsorg för personer med 
demenssjukdom krävs ett fortsatt kontinuerligt utvecklingsarbete. De 
framtagna insatserna i denna plan baserar sig på det fortsatta arbetet 
under 2013 och ersätter plan daterad 2011-03-28. De regionala riktlinjerna 
2011 ”Utrednings, vård och omsorg av personer med demenssjukdom i 
Blekinge” ligger som grund till den lokala handlings- och 
utvecklingsplanen. 
 
Under 2012 har förvaltningen fokuserat på följande områden i den lokala 
handlingsplanen 
 

 Biståndsbeslut dagverksamhet och korttidsvård 
 Levnadsberättelsen 
 Utökning av en demenssjuksköterska 
 Beteendemässiga och psykiska symtom samt konfusion vid 

demenssjukdom (BPSD) 
 Demensteam – Silvia Systrar 

 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att godkänna upprättad lokal handlingsplan 2013 för fortsatt införande av 
regionala riktlinjer för utredning och omsorg om personer med 
demenssjukdom. 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
____________________ 
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Diariet    ÄN 2011.475.370 
 
 
 
  
 
 
 
  
 § 102 
 Budget och verksamhetsplan 2013 samt plan 2014-2015 

Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
Äldreförvaltningens förslag till internbudget 2013 och plan 2014 – 2015 
presenteras. Förvaltningens förslag behandlades av nämndens 
arbetsutskott vid sammanträde 2012-12-05 som då beslutade att anse 
ärendet som berett. 
 
Information om förvaltningens förslag inklusive de förändringar som följer 
av arbetsutskottets behandling lämnades till den Kommunala 
Pensionärsrådets arbetsutskott 2012-12-06. Det Kommunala 
Pensionärsrådet informerades 2012-12-12. 
 
Förvaltningens förslag är det förslag som utgjorde grunden för kallelse till 
förhandling enligt MBL § 11. Förhandlingen genomfördes 2012-12-10. 
Protokoll från förhandlingen redovisas vid nämndens sammanträde. 
Kommunal framhöll att förändringar i verksamheten till följd av nämndens 
beslut om internbudget ska förhandlas inom respektive verksamhet. 
Arbetsgivaren har ingen annan syn på förhandlingsskyldigheten. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 

 att fastställa internbudget 2013 och verksamhetsplan 2014 – 2015 i 
enlighet med förvaltningens förslag samt kompletterande ändringar i bilaga 
2. 

 
 Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå fullmäktige  
 
 att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från och med 

1 mars 2013 
 
 Äldrenämndens behandling 
 Kent Lewén (FP) yrkar bifall förvaltningens förslag till beslut. 
 
  
 
    Forts. 
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 § 102 (forts) 
 Budget och verksamhetsplan 2013 samt plan 2014-2015 

 
 Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut under proposition och 

finner förslagen antagna. 
  
 Äldrenämnden beslutar således 
 
 1.att fastställa internbudget 2013 och verksamhetsplan 2014 – 2015 i 

enlighet med förvaltningens förslag samt kompletterande ändringar i bilaga 
2. 

 
 2.att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från och 

med 1 mars 2013 
 __________________  
 

Peter Johansson (S), Eva-Lotta Altvall (S), Alf Öien (S), Angela Sandström 
(S), Christer Göstasson (S) och Günter Dessin (V) deltar inte i beslutet. 
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 Diariet    ÄN 2010.053.042 
 
 
 
 
   
 
 
   
  § 103 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per november 2012 
   
  Christian Bjerström, ansvarig ekonom, informerar i ärendet. 
 
  Resultat per den 30 november 2012: 
 

Äldreförvaltningen       
Resultaträkning Tkr Utfall Budget Avvikelse
Verksamhetens Intäkter 119 311 116 447 2 864
Verksamhetens Kostnader  -749 484  -738 599  -10 885
Nettokostnad  -630 173  -622 152 -8 021
       

Bostadsanpassningsbidrag -9 444 -8 749 -1 195
 
   
  Äldrenämndens behandling 

 
Kent Lewén (FP) yrkar 
 
1.att äldreförvaltningen får i uppdrag att snarast presentera en analys som 
visar varför nämndens budget överskrids 2012 och då särskilt avseende 
hemtjänst och särskilt boende, 
 
2.att om så erfordras återkomma till äldrenämnden med förslag till 
åtgärder så att verksamhetens kostnader ryms inom tilldelad budgetram, 
samt 
 
3.att i övrigt godkänna upprättad budgetuppföljning. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Kent Lewéns (FP) yrkanden. 
 
Ordföranden ställer Kent Lewéns (FP) yrkanden under proposition och 
finner förslagen antagna. 
 
 
 Forts. 
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  § 103 forts 
  Verksamhets- och budgetuppföljning per november 2012 
  
 Äldrenämnden beslutar således 

 
1.att äldreförvaltningen får i uppdrag att snarast presentera en analys som 
visar varför nämndens budget överskrids 2012 och då särskilt avseende 
hemtjänst och särskilt boende. 
 
2.att om så erfordras återkomma till äldrenämnden med förslag till 
åtgärder så att verksamhetens kostnader ryms inom tilldelad budgetram. 
 
3.att i övrigt godkänna upprättad budgetuppföljning. 

  
 __________________  
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Diariet    ÄN  
 
   
 
 
 
 
 
   
  § 104 

Rapportering av ej verkställda beslut   
 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var 
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till 
kommunens revisorer och Socialstyrelsen (individbaserade rapporter).  
 
Äldrenämnden rapporterar, per den 2012-09-30, att det fanns 4 beslut 
som inte verkställts inom tre månader. 
 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 
 
att äldrenämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, 
socialstyrelsen samt kommunens revisorer.                 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
____________________ 
 



  19 december 2012 14

Diariet    ÄN  
 
 
 
 
 
 
 
  
 § 105 

Önskad sysselsättningsgrad inom verksamhetsområdet Resurs- och 
Kompetensförsörjning. 
 
Susanne Nordin, verksamhetschef Resurs & Kompetens, och Anna Neij, 
samordnande personalspecialist, informerar i ärendet. 
 
Information ges om hur äldreförvaltningen arbetar med önskad 
sysselsättningsgrad. I nuläget ökar heltidstjänster främst inom 
verksamhetsområdet Resurs & Kompetens. 
 
I nuläget är sysselsättningsgraden följande:  
 
- Inom resursbanken 89,2 procent. 
- Inom hemtjänst och boende 85,9 procent 
- Inom vikariebanken 76 procent 
 
Målet är att alla som vill ska få önskad sysselsättningsgrad. 
Äldreförvaltningen behöver genomföra ett förändringsarbete för att uppnå 
målet. Äldreförvaltningens ledningsgrupp har utsett en arbetsgrupp som 
ska utforma en projektplan för arbetet. 
 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 

 
____________________ 
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Diariet  ÄN  
  
  
 
 
 
 
  
 
 § 106 

 Rapport övertagande av hemsjukvård 
 
 Ann-Britt Mårtensson, MAS, informerar i ärendet. 

 
Information ges om hur arbetet med övertagande av hemsjukvård 
fortskrider. För närvarande pågår ett arbete med att utarbeta information 
om övertagandet på olika sätt. Bland annat finns nu information på 
kommunens hemsida och broschyrer till alla aktuella vårdtagare är 
utformade. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 

  ____________________ 
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§ 107 

 Delegeringsbeslut. 
  

a) Biståndsbeslut från myndighetskontoret november 2012.  (Pärmen). 
b) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2012-12-05. (Pärmen). 
c) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.  

- Beslutsdatum 2012-11-13 
- Beslutsdatum 2012-11-20 

 
 
___________________ 
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§ 108 

 Meddelanden. 
  

Socialstyrelsen 
Information från Socialstyrelsen, 2012-11-23 
 
Protokoll/Minnesanteckningar 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-09-13 
Protokoll från Förtroendenämnden 2012-11-12 
 
Övrigt 
Avsägelse av förtroendeuppdrag, 2012-11-14  
  

 ___________________ 
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§ 109 
Information/frågor 
 
Äldrenämndens arbetsutskott fattade 2012-03-07 beslut om avslag 
bostadsanpassningsärende. Sökanden överklagade därefter 
arbetsutskottets beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har 
meddelat gynnande dom för sökanden. 
Jan-Åke Nordin (M) informerar om att han i egenskap av ordförande tagit 
ett beslut om att inte överklaga förvaltningsrättens dom. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
 
------------------------------- 
 
Peter Johansson (S) ställer en fråga om information som getts 
handikappnämndens sammanträde angående Attendo. 
 
Eva Herbertsson, tf förvaltningschef, besvarar frågan. 
 
------------------------------- 
 
Ordföranden tackar å äldrenämndens vägnar äldreförvaltningen för 
genomfört arbete under 2012 och önskar äldrenämnden och förvaltningen 
god jul & gott nytt år. 
 
Peter Johansson (S) önskar ordföranden god jul & gott nytt år. 

   
 ____________________ 


