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29 januari 2014

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre.
onsdag den 29 januari kl 14.00 – 17.25

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sigrid Johansson (M)
Marianne Nordin (M)
Alf Stålborg (SD)
Weste Brynestam (C)
Günter Dessin (V)

Tjänstgörande ersättare

Agneta Möller (FP)
Göran Redeén (KD)

Övriga närvarande ersättare

Siv Brorsson (S), kl 14.00-16.00
Kerstin Johansson (S), kl 14.00-16.10
Mikael Wickström (S), kl 14.00-17.00
Karl-Gustaf Johansson (M), kl 14.00-17.00
Gunnar Sandwall (M), kl 14.00-15.15
Jenny Althini (M), kl 14.00-15.35
Pernilla Cederholm (SD)

Tjänstemän

Martin Olsson, förvaltningschef
Eva Herbertson, utvecklingschef
Christian Bjerström, controller
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor
Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska
Susanne Nordin, verksamhetschef
Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende
Anna Hedlund, verksamhetschef
Carina Thörnquist, verksamhetschef
Maria Appelskog biträdande verksamhetschef

Övriga

Linda Jakobsson, 3 glada hjärtan AB
Karolina Engman, 3 glada hjärtan AB
Lena Sträng, 3 glada hjärtan AB
Åse Hamn, Attendo Sverige AB
Ida Johansson, Attendo Sverige AB
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Övriga, forts

Gertrud Weiselblad, Gertrud Care AB
Mevzada Ahmentovic, Gertrud Care AB
Renee Pettersson, Gertrud Care AB
Anna Gustafsson, HS Service & Support AB
Jessica Munoz, HS Service & Support AB
Emma Lilja, HS Service & Support AB
Håkan Sundqvist, Service & Support AB
Henrik Cederholm, Prima Service & Hemtjänst AB

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Kent Lewén

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Kent Lewén

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Madeleine Alm

Paragraf: 143 - 153

februari 2014
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29 januari 2014

Pernilla Cederholm

§ 143
Ny ersättare i äldrenämnden.
Ordföranden hälsar Pernilla Cederholm (SD) välkommen till
äldrenämnden.
__________________
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29 januari 2014

Diariet

ÄN.

§ 144
Information om åtgärder från utförade inom hemtjänst efter
genomförd avtalsuppföljning.
3 glada hjärtan AB
Linda Jakobsson, Karolina Engman och Lena Sträng informerar om
utförda åtgärder.
Attendo Sverige AB
Åse Hamn och Ida Johansson informerar om utförda åtgärder.
Gertrud Care AB
Gertrud Weiselblad informerar om utförda åtgärder.
HS Service & Support AB
Anna Gustafsson informerar om utförda åtgärder.
Prima Service & Hemtjänst AB
Henrik Cederholm informerar om utförda åtgärder
Karlskrona kommuns hemtjänst i egen regi
Carina Thörnquist och Maria Appelskog informerar om utförda åtgärder.

Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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29 januari 2014

Diariet

6

ÄN.2013.843.109

§ 145
Handlingsplan för social mångfald inom äldrenämndens
verksamheter i Karlskrona 2014-2015.
En handlingsplan har upprättats gällande social mångfald och jämställdhet
inom äldreomsorgen.
Arbetsutskottet lämnar synpunkter inför beslut.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förslaget.
Äldrenämnden beslutar
att godkänna handlingsplan för social mångfald inom äldrenämndens
verksamheter i Karlskrona 2014 – 2015.
___________________

29 januari 2014

Diariet

7

ÄN.2014.34.730

§ 146
Förslag ändring avgift för makar/ sammanboende.
Enligt nuvarande tillämpningsanvisningar betalar makar/sammanboende
tillsammans högst maxbeloppet 1776 kr per månad i 2014 års prisnivå,
även om båda har beviljat bistånd.
Förvaltningens förslag till ändring av tillämpningsanvisningarna innebär att
makar/ sammanboende ska betala avgift var för sig.
Om båda har beviljat bistånd kommer förändringen innebära att båda
brukarna betalar avgift enligt den nivå var och en är placerad i.
Avgiftsberäkningen görs idag alltid på det förmånligaste sättet för
brukaren. Makars inkomster läggs ihop och delas. Om det är förmånligare
för brukaren att avgiftsberäkningen görs på den egna inkomsten eller den
delade inkomsten räknas ut i verksamhetssystemet.
Makar som bor åtskilda betraktas som ensamstående i hänseende till
minimibeloppet men inkomsterna läggs ihop precis som för makar som
bor tillsammans.
Flertalet kommuner i landet beräknar individuella avgifter för makar/
sammanboende, så även Växjö och Blekingekommunerna.
Information med exempel från Socialstyrelsen bifogas.
Den allmänna regeln om att kommunen inte får ta ut en avgift som
överstiger den egna självkostnaden gäller naturligtvis. Då betalas efter
beräknad timkostnad.
Hänvisning till Kommunallagen 2 kap. 2§ Likställighetsprincipen
Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte
finns sakliga skäl för något annat.
Enligt förvaltningens uppfattning missgynnas ensamstående med
nuvarande regler för avgiftsberäkning i förhållande till makar/
sammanboende.
forts.

29 januari 2014
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ÄN.2014.34.730

§146 forts.
Förslag ändring avgift för makar/ sammanboende.
Förslag
Förslaget innebär att när hjälp lämnas till ett hushåll som består av makar/
sammanboende räknas de beviljade insatserna var för sig och makar/
sammanboende betalar var för sig i respektive nivå.
(Se andra och tredje stycket ovan.)
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att ändra i tillämpningsanvisningarna enligt förvaltningens förslag.
Yrkande
Ann-Marie Branje (M) yrkar på att ändringen ska gälla fr o m den
1 april 2014.
Äldrenämnden beslutar
1. att ändra i tillämpningsanvisningarna enligt förvaltningens förslag, samt
2. att ändringen ska gälla fr o m den 1 april 2014.
___________________

29 januari 2014

Jenny Althini
Kommunledningsförvaltningen

§ 147
Tack.
Jenny Althini (M) meddelar att hon avgår ur äldrenämnden. Jenny Althini
tackar för tiden i äldrenämnden.
Ordföranden tackar Jenny Althini för tiden i äldrenämnden och önskar
lycka till i fortsättningen.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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Diariet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunledningsförvaltningen

10

ÄN.2014.38.041

§ 148
Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016.
Martin Olsson, förvaltningschef föredrar ärendet tillsammans med
controller Christian Bjerström.
Äldreförvaltningen överlämnar förslag till internbudget och
verksamhetsplan 2014 med plan för 2015-2016. Förvaltningens förslag
behandlades av äldrenämndens arbetsutskott vid sammanträde den 15
januari 2014 som då beslutade att anse ärendet berett.
Information om förvaltningens förslag lämnades till Kommunala
Pensionärsrådets arbetsutskott den 16 januari 2014.
Förvaltningen har informerat äldreförvaltningens samverkansgrupp den 20
januari 2014. Förhandling kommer att genomfördes enligt MBL § 11 den
27 januari och påskrivet den 29 januari 2014. Protokoll från förhandlingen
redovisas vid äldrenämndens möte.
Äldrenämnden har inom sitt mandat rätt att fatta beslut om större delen av
budgeten och verksamhetsplanen. Kommunfullmäktige är dock den
myndighet som äger mandat att fatta beslut om höjning av matavgifter.
Åtgärder för budgetanpassning
•
•
•

Avveckling av sju lägenheter vid omvårdnadsarbetet Adlersten.
Avveckling av 12 korttidsvårdplatser vid Storören.
Uppta förhandling med Attendo AB om byte av lokal och förändrat
avrop av tjänsten korttidsvård.

Äldreförvaltningen har tillsammans med ordföranden och vice ordföranden
genomfört informationsinsatser till berörda brukare, anhöriga och
personal.
För de brukare som är berörda av avveckling vid omvårdnadsboendet
Adlersten kommer en handlingsplan för varje brukare att upprättas.
forts.

29 januari 2014
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ÄN.2014.38.041

§ 148 (forts).
Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016.
Risk- och konsekvensanalyser har upprättats utifrån förslag till
budgetanpassningar och redovisas i bilaga.
Höjning av matavgift
Äldrenämnden beslutade den 17 juni 2013 att föreslå Kommunfullmäktige
att höja matavgiften med två kronor fr o m den 1 januari 2014.
Äldrenämndens föreslås föreslå Kommunfullmäktige att besluta om höjd
matavgift med två kronor fr o m den 1 april 2014.
Möjlighet att köpa efterrätt för de brukare som har matdistribution inom
ordinärt boende har tydliggjorts under nämndens verksamhet under
hösten 2013. Äldrenämnden har dock inget fastställt pris för brukaren som
önskar köpa kompletterande efterrätt till matdistributionen. Äldreförvaltningen har i dialog med serviceförvaltningens kostenhet utarbetat
ett förslag som innebär en kostnad för efterrätt som uppgår till sju kronor.
Ianspråktagande av reserv
Äldreförvaltningen fick i uppdrag vid äldrenämndens sammanträde den
17 juni 2013 att tillskriva kommunstyrelsen om begäran att få ta del av den
reserv som skapades i samband med skatteväxling inför hemsjukvårdens
kommunalisering. Detta med anledning av utbildningsbehov och att
kommunen har dyrare inköpsavtal jämfört med Landstinget Blekinge.
Som svar på uppdraget från den 17 juni 2013 föreslår äldreförvaltningen
äldrenämnden att ånyo göra en framställan till kommunstyrelsen. Detta
mot bakgrund av de kostnader för sjukvårds- och förbandsmaterial som
äldreförvaltningen inte kunnat förutse vid växlingen. Kostnaden har en
betydande påverkan på äldreförvaltningen.
Äldrenämndens budget för dessa artiklar är lågt beräknad och det råder
osäkerhet om skatteväxlingen som gjordes mellan Blekinge Läns
Landsting och Karlskrona kommun ger täckning för de volymer som
hemsjukvården använder. Äldrenämnden anser att den till kommunen
tilldelade reserven motsvarande 2,8 mnkr för 2015 är nödvändig för att
kunna täcka de kostnaderna som kommer att uppstå i verksamheten.
forts.

29 januari 2014
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ÄN.2014.38.041

§ 148 (forts).
Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
1. att avveckla sju lägenheter vid omvårdnadsboendet Adlersten
fr o m den 1 april 2014,
2. att avveckla 12 platser för korttidsvård vid Storören fr o m den
1 april 2014,
3. att uppdra till äldreförvaltningen att uppta förhandling med Attendo AB
om byte av lokal och förändrat avrop av tjänsten korttidsvård och
återkomma med förslag till äldrenämnden i februari 2014,
4. att ändra äldrenämndens beslut från sammanträdet den 17 juni 2013 §
69 om att höja matavgiften med två kronor till att börja gälla fr o m
den 1 april 2014, samt
5. att i övrigt fastställa internbudget och verksamhetsplan 2014 och
verksamhetsplan 2015-2016 i enlighet med äldreförvaltningens förslag.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden föreslå att
kommunfullmäktige beslutar
6. att höja matavgiften med två kronor fr o m den 1 april 2014, samt
7. att avgiften för köp av efterrätt i samband med matdistribution till
brukare i ordinärt boende fastställs till sju kronor,
Äldreförvaltningen föreslår därtill äldrenämnden besluta
8. att äldrenämnden till skriver Kommunstyrelsen om begäran att få ta del
av den reserv som skapades i samband med skatteväxling inför
hemsjukvårdens kommunalisering, samt
9. att hemställa hos kommunstyrelsen om att få överföra, utöver tidigare
hemställan om 4 mnkr, kvarvarande investeringsbudget om
807 000 kronor från 2013 till investeringsbudget 2014.
forts.

29 januari 2014

ÄN.2014.38.041

§ 148 (forts).
Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016.
Yrkande
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med justeringar
samt tilläggsyrkande under punkt 5:
att etablering av ny reserv skall ske med följande nivåer:
2014 1 337 tkr
2015 3 427 tkr
2016 5 177 tkr,
att internbudget ändras med nedan satsning för kringtidsfaktorn inom
hemtjänsten:
2014 2015 2 400 tkr
2016 2 400 tkr, samt
att om äldrenämnden får utökad ram under 2014 m a a erhållen
prestationsersättning 2013, skall följande satsningar ske:
1 200 tkr ökning av kringtidsfaktorn inom hemtjänsten, samt
2 800 tkr för reserv till välfärdsutveckling.
Peter Johansson (S) yrkar på:
att avslå att-sats nummer 2,
att som alternativ finansiering
2014

2015

2016

Stänga Adlersten
Sju lägenheter ytterligare

+ 2,2 mnkr

+ 3,0 mnkr

+ 3,0 mnkr

Ur reserven disponera

+ 1,0 mnkr

+ 1,5 mkr

+ 1,5 mnkr

Ej nedläggning Storören

- 3,3 mnkr

- 4,5 mnkr

- 4,5 mnkr

Ny reserv

- 337 tkr

- 4 387 tkr

- 6 077 tkr

forts.
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ÄN.2014.38.041

§ 148 (forts).
Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016.
Kent Lewén (FP) yrkar på avslag på Peter Johanssons (S) yrkande.
Günter Dessin (V) och Alf Öien (S) yrkar på bifall till Peter Johanssons (S)
yrkande.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden sammanfatta yrkandena och finner att det finns två förslag till
beslut, Kent Lewéns (FP) yrkande och Peter Johanssons (S) med fleras
yrkande.
Votering begärdes.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Kent Lewéns
förslag röstar ja, den som vill biträda Peter Johanssons (S) förslag röstar
nej.
8 JA-röster avlas. De som röstar JA är Kent Lewén (FP), Ann-Marie
Branje (M), Sigrid Johansson (M), Marianne Nordin (M), Weste Brynestam
(C), Agneta Möller (FP), Göran Redeén (KD) samt Jan-Åke Nordin (M)
7 NEJ-röster avlas. De som röstar NEJ är Peter Johansson (S), Eva-Lotta
Altvall (S), Alf Öien (S), Angela Sandström (S), Christer Göstasson (S), Alf
Stålborg (SD) samt Günter Dessin (V).
Peter Johansson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet tillsammans med
Eva-Lotta Altvall (S), Alf Öien (S), Angela Sandström (S), Günter Dessin
(V) och Alf Stålborg (SD) biträder reservationen.
Bilaga

forts.

29 januari 2014
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ÄN.2014.38.041

§ 148 (forts).
Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016.
Äldrenämnden beslutar således
1. att avveckla sju lägenheter vid omvårdnadsboendet Adlersten
fr o m den 1 april 2014,
2. att avveckla 12 platser för korttidsvård vid Storören fr o m den
1 april 2014,
3. att uppdra till äldreförvaltningen att uppta förhandling med Attendo AB
om byte av lokal och förändrat avrop av tjänsten korttidsvård och
återkomma med förslag till äldrenämnden i februari 2014,
4. att ändra äldrenämndens beslut från sammanträdet den 17 juni 2013 §
69 om att höja matavgiften med två kronor till att börja gälla fr o m
den 1 april 2014, samt
5. att i övrigt fastställa internbudget och verksamhetsplan 2014 och
verksamhetsplan 2015-2016 i enlighet med äldreförvaltningens förslag,
att etablering av ny reserv skall ske med följande nivåer:
2014 1 337 tkr
2015 3 427 tkr
2016 5 177 tkr,
att internbudget ändras med nedan satsning för kringtidsfaktorn inom
hemtjänsten:
2014 2015 2 400 tkr
2016 2 400 tkr, samt
att om äldrenämnden får utökad ram under 2014 m a a erhållen
prestationsersättning 2013, skall följande satsningar ske:
1 200 tkr ökning av kringtidsfaktorn inom hemtjänsten, samt
2 800 tkr för reserv till välfärdsutveckling,
forts.

29 januari 2014
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ÄN.2014.38.041

§ 148 (forts).
Internbudget och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016.
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
6. att höja matavgiften med två kronor fr o m den 1 april 2014, samt
7. att avgiften för köp av efterrätt i samband med matdistribution till
brukare i ordinärt boende fastställs till sju kronor,
Äldrenämnden beslutar även
8. att tillskriva kommunstyrelsen om begäran att få ta del av den reserv
som skapades i samband med skatteväxling inför hemsjukvårdens
kommunalisering, samt
9. att hemställa hos kommunstyrelsen om att få överföra, utöver tidigare
hemställan om 4 mnkr, kvarvarande investeringsbudget om
807 000 kronor från 2013 till investeringsbudget 2014.
___________________

29 januari 2014

Diariet
Handikappförvaltningen

17

ÄN.2013.914.047

§ 149
Ansökan om statsbidrag 2014 Omvårdnadslyftet.
Man ska göra en ny ansökan för stimulans av omvårdnads lyftet och
fortsätta använda de medel man har till de kurser som kommer igång.
Kommer jobba vidare med utbildningar för en långsiktig kompetens samt
färdigställa de utbildningar som finns.
Man kommer även bjuda in handikappförvaltningen och privata utförare till
dessa utbildningar.
Äldrenämnden beslutar
att inlämna ansökan om statsbidrag avseende Omvårdnadslyftet 2014.
___________________

29 januari 2014

Diariet

18

ÄN.2014.736

§ 150
Information om Handelsträdgården
Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef informerar om att planering av
Öppet Hus fortskrider.
Den 3 februari 2014 startar personalen sitt arbete.
Ingivning kommer att ske den 12 februari 2014 klockan 11.00 och mellan
15 – 18.00 är det öppet hus för allmänheten.

Informationens tas till dagens protokoll.
___________________

29 januari 2014

§ 151
Delegeringsbeslut
a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-01-15.
b) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.
- Beslutsdatum 131101 - 131130
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
__________________
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§ 152
Meddelanden
a) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 8 januari 2014 §§11,
Anvisningar för uppföljning 2014.
b) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 12 december 2013 §§155,
Kommunala val.
c) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 12 december 2013
§§158,Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för år 2014.
d) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 12 december 2013 §§159,
Uppföljningsrapport per den 31 oktober för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
e) Protokollsutdrag fört vid sammanträde (per telefon) med styrelsen för
Leopold Rubens sjukvårdsfond.
f) Sammanträdesprotokoll förtroendenämnden Landstinget Blekinge 12
december. 2013.
g) Cirkulär 13:60 från Sveriges kommuner och landsting.
Ändringar i folkbokföringslagen (1991:481)
___________________

29 januari 2014

§ 153
Frågor
Lex Sahra-anmälningar
Peter Johansson (S) undrar hur långt arbetet med Lex Sahraanmälningarna kommit som gäller Adlersten och Tvegölja.
Verksamhetschef Ewa Carlsson-Sjögren svarar att de är fortfarande är
under arbete.
Tidningsartiklar om missförhållanden på Gertrud Care AB
Peter Johansson (S) under vad som har hänt med anledning av
missförhållanden såsom arbetsmiljö, ledsagning m m.
Utvecklingschef Eva Herbertson svarar att en handlingsplan är inlämnad
från Gertrud Care AB, arbetet pågår.
Besparingar riktat mot hemtjänsten
Peter Johansson (S) har frågor rörande besparingar som är riktade mot
hemtjänsten.
Det bestämdes att ett möte ska anordnas med berörda tjänstemän.
___________________
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26 februari 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den
26 februari 2014.

§ 12

Områdeschefer uppföljning av personal och ekonomi

§ 13

Revidering av lokal handlingsplan för fortsatt arbete enligt regionala
riktlinjer för utredning och omsorg om personer med demenssjukdom

§ 14

Medarbetarenkät

§ 15

Bokslut och Verksamhetsberättelse 2013 för äldrenämnden

§ 16

Internkontroll plan 2014

§ 17

Förslag till beslut avseende stimulansmedel till projekt kommunal e-Hälsa
2014 i Blekinge

§ 18

Information jämförarservice

§ 19

Information om Handelsträdgården.

§ 20

Frågor

§ 21

Delegeringsbeslut

§ 22
Meddelanden
____________

1

26 februari 2014

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre.
onsdag den 26 februari kl 14.00 – 17.30

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Eva-Lotta Altvall (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Christer Göstasson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sigrid Johansson (M)
Marianne Nordin (M)
Alf Stålborg (SD)
Lena Hjorth (FP) kl 14.00-16.00 §§154-157
Weste Brynestam (C)
Elin Håkansson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Siv Brosson (S)
Mikael Wickström (S)
Agneta Möller (FP) kl 16.00-17.30 §§157-164

Övriga närvarande ersättare

Gunnar Sandwall (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Sven-Åke Falkstrand (C)
Göran Redeén (KD)

Tjänstemän

Martin Olsson, förvaltningschef
Eva Herbertson, utvecklingschef
Christian Bjerström, controller
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor
Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska
Susanne Nordin, verksamhetschef
Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende
Anna Hedlund, verksamhetschef
Annika Tronje, social samordnare
Carina Thörnquist, verksamhetschef
Maria Appelskog biträdande verksamhetschef
Eva-Marie Ottosson, områdeschef hälso- och sjukvård
Theresa Pepinias, demenssjuksköterska
Victoria Lundström, Silviasyster
Linda Hjorth, områdeschef hemtjänst
Camilla Svensson, områdeschef särskilt boende
Anna Neij, personalspecialist
Stefan Mogren, verksamhetschef hälso- och sjukvård
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26 februari 2014

Sekreterare

Madeleine Alm

Utses att justera

Eva-Lotta Altvall

Sekreterare

___________________
Madeleine Alm

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Eva-Lotta Altvall

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Madeleine Alm

Paragraf: 12 - 22

mars 2014

3

26 februari 2014

Diariet
Ledningsgruppen

4

ÄN.2014.139.709

§ 12
Områdeschefer uppföljning av personal och ekonomi
Linda Hjorth, områdeschef hemtjänst, Camilla Svensson, områdeschef
särskilt boende informerar om sitt utvecklingsarbete inom personal och
ekonomi
Camilla svensson, områdeschef Fregatten informerar att det finns 73
lägenheter både 1:or, 2:or och 3:or på boendet.
Antal brukare 77 och antal personal 50
Fregatten har idag möjlighet till att ha 38,27 årsarbetare omsorgspersonal,
2.0 administrativ personal
Under 2012 hade man ett underskott inom personalbudget på boendet,
2013 arbetade man med förbättringar.
Personalens arbetsuppgifter har omfördelas och en samordnare har tagit
hand om de mer administrativa uppgifterna samt personalplanering för att
öka tiden för övriga medarbetare att fokusera på omsorgsinsatserna hos
brukarna.
Schema förändringar har genomförts delade turer har tagits bort och
personalen jobbar varannan helg
Arbetssätt har lett till att budgeten för personalkostnader har ett positivt
resultat för 2013
Linda Hjorth, områdeschef för Kättilsmåla hemtjänst och Fridlevstad
hemtjänst.
Kättilsmåla hemtjänst har 14 omsorgspersonal inom arbetsgruppen
ca 25 brukare och 16 brukare som endast har trygghetslarm .
Resultat 2013 ett underskott som pekar på något förhöjd personalkostnad
samt bilkostnader.
Fridlevstad har 13 omsorgspersonal inom arbetsgruppen och ca 45
brukare 16brukare med enbart trygghetslarm.
Forts.

26 februari 2014

§ 12 forts
Områdeschefer uppföljning av personal och ekonomi
Inom de två hemtjänstgrupperna har det varit ett stort fokus på arbete
med bemanning och planering, personalstatistik. Organisering av veckooch dagsplanering utförs av planerare.
Regelbunden veckoavstämning görs tillsammans med områdeschef där
man går igenom bland annat frånvaro, nya brukare, resurspass,
underbemanning, ledsagning med mera.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______
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26 februari 2014

Diariet
Handläggare
Ledningsgruppen

6

ÄN.2014.126.776

§ 13
Revidering av lokal handlingsplan för fortsatt arbete enligt regionala
riktlinjer för utredning och omsorg om personer med
demenssjukdom
Eva-Marie Ottosson, områdeschef hälso- och sjukvård, Victoria
Lundström, Silviasyster, Theresa Pepinias, demenssjuksköterska föredrar
ärendet.
För att säkerställa och kvalitetssäkra vård och omsorg för personer med
demenssjukdom krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete. De framtagna
insatserna i denna plan utgår från det fortsatta arbetet under 2014 och
ersätter plan daterad 2013-09-12 De regionala riktlinjerna 2011
”Utredning, vård och omsorg av personer med demenssjukdom i Blekinge”
ligger som grund till den lokala handlings och utvecklingsplanen.
Under 2014 fokuserar den lokala handlingsplanen bland annat på följande
områden
• Samarbete med vårdcentralens läkare om demensutredningar enligt de
regionala riktlinjerna
• Levnadsberättelsen
• Kvalitetssäkrad informationsöverföring
• Teknik i verksamheten för socialstimulering
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad lokal handlingsplan 2014 för fortsatt arbete enligt
regionala riktlinjer för utredning och omsorg om personer med
demenssjukdom.
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
______

26 februari 2014

Diariet
Ledningsgruppen

ÄN.2012.435.704

§ 14
Medarbetarenkät
Anna Neij, personalspecialist föredrar ärendet
Informerar om genomförd medarbetarenkät hösten 2013.
72% av medarbetarna inom äldreförvaltningen besvarade enkäten.
Enkäten som är framtagen av SKL avser att mäta
medarbetarengagemang.
Värdena på förvaltningsövergripande nivå redovisas.
Samtliga chefer har fått i uppdrag att tillsammans med medarbetarna på
arbetsplatsen ta upp de 3 viktigaste utvecklingsområdena utifrån
genomförd medarbetarenkäten.
Handlingsplaner skall redovisas under mars månad.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______
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Diariet
Revisionen
Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Ledningsgrupp

8

ÄN.2014.124.042

§ 15
Bokslut och Verksamhetsberättelse 2013 för äldrenämnden
Martin Olsson, förvaltningschef, Christian Bjerström, controller föredrar
ärendet
Verksamheten som omfattar äldreomsorg redovisar ett nettounderskott på
12,6 mnkr.
Verksamheten som omfattar bostadsanpassningsbidrag redovisar ett
nettounderskott på 1,8mnkr i förhållande till den anvisade budgeten.
Under 2013 har verksamheten inte genomförts inom den anvisade
ekonomiska ramen.
Av äldreförvaltningens förslag till bokslut - och verksamhetsuppföljning
2013 framgår att förvaltningen redovisar att de verksamhetsmål som
fastställts av kommunfullmäktige för äldreomsorg är uppnådda (sid 7).
Äldrenämnden erhöll under sista kvartalet 12 mnkr beslutade av
fullmäktige prestationsersättningar utifrån sammanhållen vård och omsorg
för sjuka äldre 2012. Prestationsersättningen är ett resultat av genomfört
förbättrings- och utvecklingsarbete inom äldrenämndens verksamhet
2012.
Äldrenämnden erhöll prestationsersättningar för 2013 i december
motsvarande 4 mnkr vilket finns med i årets utfall.
Det underskott som redovisas 2013 är av storlek sett till nämndens totala
budget 1,7 procent.
Underskottet beror i stora delar framförallt på att personalkostnader inom
omvårdandsboende samt hemtjänstverksamhet var höga under första
halvåret. Brukare med stora komplexa psykiatriska sjukdomsbilder har
behövt extra resurser.
Forts.

26 februari 2014
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§ 15 forts
Bokslut och Verksamhetsberättelse 2013 för äldrenämnden
Höga sjukdomstal mot budget främst inom omvårdandsboende ger även
ett underskott. Inom hemtjänst har kostnader för öppnade extraplatser,
högre uttag av dubbelbemanning och ett för högt kostnadsläge per utförd
hemtjänsttimme främst under första halvåret bidragit till underskottet.
Förvaltningen har en underbudgeterad post för sjukvårdsartiklar som
bidrar till underskottet. I utfallet finns hyreskostnader för lämnade lokaler
som förvaltningen ej räknade med i budgetarbetet.
I bokslut och verksamhetsuppföljningen redovisas under rubriken ekonomi
de analyser som ligger till grund för de olika verksamhetsområdenas
budgetavvikelser för 2013.
Inom investeringsbudgeten återstår 4,8 mnkr Äldrenämnden har begärt
hos kommunstyrelsen att få outnyttjade investeringsmedel överförda till
2014.
Investeringsmedel motsvarande 4 mnkr avser inventarier till nyöppnat
boende och träffpunkt Handelsträdgården
Bifogat redovisas förslag till äldrenämndens Bokslut - och
verksamhetsuppföljning för verksamhetsåret 2013.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad bokslut - och verksamhetsuppföljning för
verksamhetsåret 2013 med det tillägg som delats ut till dagens
sammanträde.
Äldrenämnden i enlighet med förvaltningens förslag
______

26 februari 2014

Diariet
Handläggare
Ledningsgruppen
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ÄN.2014.125.042

§16
Internkontroll plan 2014
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns tillräcklig
intern kontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för att den
interna kontrollen inom respektive verksamhet.
Nämnder och styrelser skall senast i februari månad varje år anta en
särskild plan för den interna kontrollen.
Den interna kontrollen anger hur tillsynen av verksamheten skall bedrivas.
Den interna kontrollplanen ska innehålla:
•
•
•
•
•

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

Som en grund för den interna kontrollen ska en risk- och
väsentlighetsanalys göras.
Rapportering
Kontrollansvarig ansvarar för när i tiden kontrollmomenten skall utföras.
Mottagare av rapporten lämnar inför varje tertialbokslut underlag till
enheten för utveckling och administration för löpande återapportering till
Äldrenämnden.
Slutlig rapportering av resultatet till äldrenämnden sker i samband med
årsbokslutet 2014.
Internkontrollplan
Nedanstående kontrollmoment föreslås för Äldreförvaltningens
verksamhet 2014.
Forts.

26 februari 2014

§16 forts
Internkontroll plan 2014
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna plan för den interna kontrollen 2014
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
______
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Diariet
Handläggare
Ledningsgruppen

12

ÄN.2013.329.709

§ 17
Förslag till beslut avseende stimulansmedel till projekt kommunal eHälsa 2014 i Blekinge
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet
Det finns under 2014 möjlighet för Blekinge län att söka ekonomiska
medel för att fortsätta bedriva det gemensamma utvecklingsarbetet inom
e-Hälsa som inleddes under 2013 i de fem kommunerna och länet på ett
samordnat sätt.
Stimulansmedel som kan sökas från SKL utgör för Blekinge ca 1 miljon för
verksamhetsutveckling och för samordnare ca 300 tkr.
Pengarna utbetalas via SKL till läns-/regionförbunden som i sin tur
förmedlar stimulansbidrag vidare till kommunerna.
De krav som ställs för att erhålla medel är att påbörja processen med att
etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom
digital teknik”, inklusive att övergå till digitala trygghetslarm
Utvecklingen av e-Hälsa behöver bedrivas i nära samverkan med
verksamhetsansvariga för socialtjänsten och med regionala stödstrukturer
för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
I bifogad bilaga från Region Blekinge återfinns en sammanfattning av
projekt kommunal
e-Hälsa samt uppdrag till äldrenämnden.
Region Blekinge som bidragsmottagare för Blekinge föreslår således
att berörda nämnder i Blekinges kommuner beslutar;
1. att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet
genom digital teknik” samt
2. att berörd nämnd ger omsorg/social/äldreförvaltningen uppdrag att ta
fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan
inom området e-Hälsa och därmed påbörja processen med att etablera
konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital
teknik”.
Forts.

26 februari 2014
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§ 17 forts
Förslag till beslut avseende stimulansmedel till projekt kommunal eHälsa 2014 i Blekinge
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
1. att etablera koncept ”trygghet service och delaktighet i hemmet genom
digital teknik”, samt
2. att uppdra till äldreförvaltningen att ta fram en långsiktig plan för
finansiering, organisation och samverkan inom området e-Hälsa och
påbörja processen med att etablera konceptet.
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
______

26 februari 2014

Diariet
Handläggare
Ledningsgruppen
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ÄN.2014.140.709

§ 18
Information jämförarservice
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet.
Ett utvecklingsprojekt på uppdrag av kommunledningsförvaltningen med
syfte att utveckla en jämförelseservicetjänst som möter invånarnas
förväntningar och uppfyller kommunens kvalitetskrav.
Kvalitetsgranskad information inom utvalda områden skall finnas
tillgängliga i tjänsten.
Effektmål
Invånarna upplever en ökad nöjdhet av Karlskrona kommuns verksamhet
Invånarna upplever att det blivit enklare att hitta den serviceutförare som
Är mest lämplig baseras på enskilt behov.
Medarbetare upplever att de får vara delaktiga i arbetet med att
effektivisera och modernisera det interna arbetet med fokus på kvalitet
och kundnytta.
De förvaltningar och områden som ska ingå i projektet är skolan och
äldreomsorgen. Data från privata utförare ska också tillgängliggöras om
privata utförare finns inom ett område.
– Förskola
– Grundskola
– Gymnasieskola
– Hemtjänst och omvårdnadsboende
Tidplan en jämförelse tjänst skall finnas tillgänglig i slutet av 2014
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______

26 februari 2014

Diariet
Ledningsgruppen

ÄN.2011.254.736

§ 19
Information om Handelsträdgården.
Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef föredrar ärendet.
Den 17 februari började brukarna flytta in på Handelsträdgården.
Mottagande och avlämnade har varit jätte bra.
Sista flytten pågår under denna vecka och efter detta kommer man att
börja se över alla nya ansökningar som inkommit från personer som
ansöker att bo på Handelsträdgården.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______
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§ 20
Frågor
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef och Annika Tronje, socialt
ansvarig samordnare informerar kring Lex Sarah anmälningar som
inkommit.
Kent Lewén (FP) frågar hur planerar man återföra information till anhöriga
gällande dessa anmälningar
Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare svarar att man diskuterar
möjliga sätt att vidarebefordra information och åtgärder som tagits fram.
------------Ärende på boende med en brukare som ej fått veckotidningar.
Tycker att bemötandet från personal inte varit korrekt.
Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare har intervjuat personal,
brukare och anhörig om händelsen.
Allt är utrett och åtgärder har vidtagits.
-------------Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar kring
en Lex Maria som inkommit.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
___________________

26 februari 2014

§ 21
Delegeringsbeslut
a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-02-12.
b) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.
- Beslutsdatum 131104
- Beslutsdatum 131108
- Beslutsdatum 131127
- Beslutsdatum 131129
- Beslutsdatum 131203
- Beslutsdatum 131212
- Beslutsdatum 131220 – 131223
- Beslutsdatum 140102
- Beslutsdatum 140108
- Beslutsdatum 140113
- Beslutsdatum 140114
- Beslutsdatum 140131
C) Drift Bostadsanpassningsbidrag från 130101-131231
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
__________________
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§ 22
Meddelanden
a) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 23 januari 2014 §§12, Förslag om
ändrad tidpunkt för fastställande av budget/plan för 2015-2017
b) Sammanträdesprotokoll förtroendenämnden Landstinget Blekinge 29
januari 2014.
____________

27 mars 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den
27 mars 2014.

§ 23

Fördjupning av översiktsplan för skärgården i Karlskrona kommun

§ 24

Budget- och verksamhetsuppföljning per februari 2014

§ 25

Rapporteringsskyldighet ej verkställda beslut

§ 26

Förenklad handläggning trösklar bostadsanpassning

§ 27

Återrapportering förändrad vikariehantering

§ 28

Patientsäkerhetsberättelse

§ 29

Avvikelser och fallrapporter 2013

§ 30

Information gällande HP-plattor samt utbildning

§ 31

Delegeringsbeslut

§ 32

Meddelanden

§ 33
Frågor
____________

1

27 mars 2014

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre.
onsdag den 27 mars kl 14.00 – 16:34

Beslutande

Ordförande
Ordförande

Jan-Åke Nordin (M) kl 14.00- 16.24 §§ 23-32, jäv §§ 33
Kent Lewén (FP) kl 16.24-16.34 §§ 33

Ledamöter

Kent Lewén (FP) kl 14.00- 16.24 §§ 23-32
Peter Johansson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Alf Öien (S) §§ 23-27 15.10
Christer Göstasson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sigrid Johansson (M)
Marianne Nordin (M)
Alf Stålborg (SD)
Lena Hjorth (FP) §§23-29 16.12
Weste Brynestam (C)
Günter Dessin (V)
Elin Håkansson (KD) §§23-27 15.16

Tjänstgörande ersättare

Siv Brosson (S)
Mikael Wickström (S) 15.50-16.34 §§28-33
Göran Redeén (KD) 15.50-16.34 §§28-33
Agneta Möller (FP) 16.12-16.24 §§29-33

Övriga närvarande ersättare

Karl-Gustaf Johansson (M) §§23-29 16.00
Gunnar Sandwall (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Sven-Åke Falkstrand (C)

Tjänstemän

Martin Olsson, förvaltningschef
Eva Herbertson, utvecklingschef
Christian Bjerström, controller
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor
Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska
§§23-30 16.20
Susanne Nordin, verksamhetschef
Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende
Anna Hedlund, verksamhetschef
Annika Tronje, social samordnare
Carina Thörnquist, verksamhetschef
Maria Appelskog biträdande verksamhetschef §§23-30
16.23
Carina Bengs, områdeschef §§23-28 15.50
Linda Hjorth, områdeschef §§23- 28 15.50
Gisela Hultman, personalspecialist §§27-29 16:01
Anna Neij, personalspecialist
Stefan Mogren, verksamhetschef hälso- och sjukvård
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27 mars 2014

Sekreterare

Madeleine Alm

Utses att justera

Ann-Marie Branje

Sekreterare

___________________
Madeleine Alm

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin §§ 23-32

Ordförande

___________________
Kent Lewén §§ 33

Justerare

___________________
Ann-Marie Branje

Paragraf: 23 - 33
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27 mars 2014

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Madeleine Alm

april 2014
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27 mars 2014

Diariet
Handläggare
Ledningsgrupp

5

ÄN.2012.739.214

§ 23
Fördjupning av översiktsplan för skärgården i Karlskrona kommun
Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare föredrar ärendet
Fördjupning av översiktsplanen FÖP för skärgården är översänd till
äldrenämnden för allmän granskning.
Kommunens översiktsplan, Karlskrona 2030, fastställdes av
kommunfullmäktige 2010. Översiktsplanen kan kompletteras med
särskilda fördjupningar som fokuserar på utveckling av ett tema eller ett
geografiskt område, i detta fall Karlskrona skärgård.
Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida:
www.karlskrona.se/skargardsplan
Synpunkter på fördjupning av översiktsplan för skärgården ska lämnas
senast den 24 mars 2014. Därför kommer äldrenämndens arbetsutskotts
beslut att lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen med reservation för
eventuella kompletteringar efter äldrenämndens sammanträde.
Äldrenämndens yttrande vid samråd angående fördjupning av
översiktsplan för skärgården
Äldrenämndens yttrande tidigare, vid programsamrådsfasen tog upp
viktiga frågor för social hållbarhet:
• Boendeplanering för att tillskapa bostäder med god tillgänglighet i
attraktiva kust-/skärgårdssamhällen.
• Äldre skärgårdsbor ska kunna fortsätta att leva i sin invanda miljö även
när omsorgsbehovet ökar och livet på öarna känns otryggt.
• Välplanerad och fungerande busstrafik och ökad öppen närtrafik för att
möjliggöra deltagande i samhällslivet även för seniorer.
• Smarta trafiklösningar till och mellan bebodda öar för att effektivisera
äldreomsorgens resursanvändning.
• Småskaligt omsorgsföretagande, särskilt på öar utan fast vägförbindelse.

Forts.

27 mars 2014
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§23 forts
Fördjupning av översiktsplan för skärgården i Karlskrona kommun
• Detaljplaner som säkerställer möjligheten till rekreation i närområdet för
barnfamiljer, äldre samt personer med funktionsnedsättningar genom att
ha kvar grönytor och fria stränder.
• Robust infrastruktur och teknisk försörjning som klarar olika typer av
störningar.
• En social konsekvensanalys som belyser planens sociala aspekter för de
bofasta i området.
• Nödvändighet av samverkan mellan olika aktörer i skärgården.

Ovan nämnda synpunkter har i stora drag beaktats i förslaget till
Fördjupning av översiktsplan för skärgården.
Vid samrådsfasen i september 2013 lyfte äldrenämnden upp behovet av
demografiskt underlag för fortsatt planering. Samrådshandlingarna angav
att andelen invånare i övre mellanåldrar och äldre åldrar i FÖP-området är
högre än genomsnittet i hela kommunen (undantag Möcklö).
Könsfördelningen angavs vara densamma som i kommunen totalt, 49 %
kvinnor och 51 % män. Äldrenämnden påpekade att en
könskonsekvensanalys skulle varit önskvärd utifrån kunskapen att andelen
kvinnor ökar kraftigt i de äldre invånargrupperna. En sådan analys skulle
ha varit värdefull som underlag bland annat för boendeplanering i
skärgården och kollektivtrafikens utveckling.
I samrådsredogörelsen bekräftar samhällsbyggnadsförvaltningen att det
finns tydliga skillnader vad gäller andelen kvinnor och män på olika
delområden (öar). Frågan har diskuterats vidare i plangruppen, men har
inte lett till någon förändring av planförslaget. Syftet med planen är till
stora delar att möjliggöra stora förändringar genom att föra in nya grupper
av befolkningen på öarna, inte minst permanentboende barnfamiljer. Den
naturliga osäkerheten i genomslag och tidsperspektiv i en sådan
utveckling gör att det är mycket svårt att prognostisera den framtida
befolkningsutvecklingen vid planens genomförande.
(Källa: Samrådsredogörelse)
Äldreförvaltningen anser att i Fördjupning av översiktsplan för skärgården
har många för seniorer och äldreomsorgen viktiga frågor beaktats.

Forts.

27 mars 2014
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§23 forts
Fördjupning av översiktsplan för skärgården i Karlskrona kommun
Hur infrastruktur och stödfunktioner byggs ut i ett område påverkar
kvinnors och mäns, flickors och pojkars möjligheter att få sin vardag att
fungera. Utifrån kunskap om skillnader i kvinnors och mäns trafikvanor är
genusperspektivet viktigt för att optimera lokalisering av servicepunkter
såsom dagligvaruhandel och gemensamhetslokaler för seniorer. Andelen
äldre personer motsvarar ungefär 20 % av samtliga kommuninvånare. I
vissa områden på landsbygden och i skärgården är siffran ännu högre.
Kvinnor lever längre än män vilket innebär att ensamboende kvinnor utgör
en stor andel av invånarna 65 år och äldre. Många äldre kvinnor saknar
körkort och är då beroende av vardagsservice i närområdet och en
välfungerande kollektivtrafik.
De förändringar som fördjupning av översiktsplanen syftar till påverkar alla
invånare i området oavsett om de är nyinflyttade eller tillhör de som bott
där en längre tid. Service och stödfunktioner ska utformas så att de
motsvarar alla invånarnas behov. Genusperspektivet kompletterat med
andra påverkande faktorer såsom bostadsort och ålder är viktiga
förutsättningar för det fortsatta planarbetet.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår Äldrenämnden besluta
att lämna sina synpunkter på fördjupning av översiktsplanen för
skärgården enligt ovan
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
______

27 mars 2014

Diariet
Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Ledningsgrupp

ÄN.2014.129.042

§ 24
Budget- och verksamhetsuppföljning per februari
Christian Bjerström, controller föredrar ärendet.
Ekonomiskt utfall per februari 2014
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 enligt ständig budget 140228
uppgår till 727,8 mnkr. Nettokostnadsutfall per februari uppgår till 126
mnkr och budgetavvikelsen till -3,8 mnkr.
Äldrenämnden redovisar bostadsanpassningsbidragen separat som har
en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Nettokostnadsutfallet för
bostadsanpassningsbidraget per februari uppgår till 0,9 mnkr och
budgetavvikelsen till 0,7 mnkr.
Utfall per februari -3,8 mnkr
Prognos för helåret 2014 -5,0 mnkr
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per februari 2014,
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
Kent Lewén (FP) yrkar att ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram förslag
till åtgärder för att budget 2014 ska komma i balans, att ge
förvaltningschefen i uppdrag att skriva fram begäran till kommunstyrelsen
samt kommunfullmäktige att erhålla 1,4 mnkr ur reserven för välfärd och
utveckling avseende ökade kostnader för sjukvårdsmaterial samt, att
ovanstående presenteras på äldrenämndens arbetsutskott den 9 april
2014.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Kent Lewéns tilläggsyrkanden

Forts.
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§ 24 forts
Budget- och verksamhetsuppföljning per februari
Äldrenämnden beslutar
1. att godkänna upprättad budgetuppföljning per februari 2014,
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att
budget 2014 ska komma i balans,
3. att ge förvaltningschef i uppdrag att skriva fram begäran till
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige att erhålla 1,4 mnkr ur
reserven för välfärd och utveckling avseende ökade kostnader för
sjukvårdsmaterial samt,
4. att ovanstående presenteras på äldrenämndens arbetsutskott den 9
april 2014.
______

27 mars 2014

Diariet
Revisionen
Handläggare
Ledningsgrupp

10

ÄN.2014.191.730

§ 25
Rapporteringsskyldighet ej verkställda beslut
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställt inom tre
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige statistik till
kommunens revisorer och Socialstyrelsen gällande individbaserade
rapporter.
Äldrenämnden rapporterar per den 301213 att det fanns beslut som inte
verkställts inom tre månader.
Skälen till att beslut inte verkställts:
Tackat nej och återtagit ansökan
Blivit verkställt, dock inte inom 3 månader

1
2

Äldrenämndens arbetsutskott föreslår Äldrenämnden besluta
att äldrenämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige,
socialstyrelsen samt kommunens revisorer.
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
______

27 mars 2014

Diariet
Handläggare
Ledningsgrupp

11

ÄN.2013.881.274

§ 26
Förenklad handläggning trösklar bostadsanpassning
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet.
För att tillmötesgå önskemål om en snabb hemgång från sjukhus och
korttidsplats till ordinärt boende har BAB-handläggaren utarbetat ett
förslag på förenklad handläggning vid åtgärdande av trösklar.
Förslaget innebär att använda gummiramper i stället för att ta bort
befintliga trösklar, då det bedöms som lämpligast.
BAB-handläggare Birgit Palmgren informerade om handläggningen vid
äldrenämndens sammanträde 25 september 2013.
Uppskattningsvis 25% av inkomna ansökningar gäller åtgärdande av
trösklar.
Förutsättningen för att kunna komma hem från korttidsboende, sjukhus
m.m. är ibland att ramp finns vid trösklarna, det är en viktig del vad gäller
tillgängligheten i boendet och för att kunna utföra de primära behoven i
hemmet.
Enkla gummiramper kan ibland vara en tillräcklig åtgärd.
Anpassningen kan också leda till mindre insatser från t ex hemtjänst då
individen blir mer självständig.
En viktig del i projektet Trygg hemgång är att bostaden är tillgänglig.
Det är med nuvarande handläggning förhållandevis kostnadskrävande för
små åtgärder (utredning, entreprenörer, uppföljning m m)
Alternativ finns i form av gummiramper för trösklar inne och ute.
Erfarenheter från andra kommuner som har en förenklad handläggning
visar på kostnadseffektivitet och snabbare åtgärder
Kostnaderna för ramperna/nödvändig monteringsutrustning m.m. bokförs
på reparationskonto BAB.
Utvärdering görs efter sex månader och ett år.

Forts.
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§ 26 forts
Förenklad handläggning trösklar bostadsanpassning
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
1. att uppdra till myndighetskontoret att förenkla bostadsanpassningen av
trösklar,
2. att kostnaderna för gummiramper/nödvändig monteringsutrustning m.m.
bokförs på reparationskonto BAB samt,
3. att utvärdering görs efter sex månader och ett år.
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
______

27 mars 2014

Diariet
Handläggare
Ledningsgruppen

13

ÄN.2013.911.022

§27
Årerrapportering förändrad vikariehantering
Carina Thörnquist, verksamhetschef, Carina Bengs, områdeschef, Linda
Hjorth, områdeschef föredrar ärendet
Slutrapport av projekt vikariehantering
Äldrenämnden gav förvaltningen i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning
och ta fram förslag till förändrat arbetssätt som kan möta förändrat och
nya behov av personalplanering.
Under våren 2013 påbörjades projektet vikariehantering. Grundidén för
projektet var att tillskapa verksamheterna utrymmer i budget för att klara
den planerade frånvaron själva, dvs utan att beställa vikarier från Resurs
och kompetens.
För att kunna genomföra detta så fick testgrupperna som ingått i testen
öka upp personalresurserna till en sk. ökad bemanning – i nivå med
budget.
Syftet med projektet var att påbörja ett arbete som skall leda till att
äldreförvaltningens olika verksamheter tillsammans skall harmoniera mot
Äldrenämndens målsättning att ge en ökad trygghet för den enskilde
brukaren.
Testperioden har pågått under tre månader 131104-140202. Projektet har
avgränsats till tre samarbetsområden.
• Servicehuset Af Kling samt hemtjänstgrupperna Wachtmeister och
konstapelsgatan,
• Björkbacken, Vedebylund samt hemtjänstgrupperna i Lyckeby samt,
• Fridlevstad servicehus samt hemtjänstgruppen i Fridlevstad/Tving.
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta
1. att godkänna rapporten,
2. att ge uppdrag till äldreförvaltningen att under våren 2014 påbörja
implementeringen av ett förändrat arbetssätt som innebär att täcka
planerbar frånvaro genom en högre grundbemanning,
Forts.
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§27 (forts)
Årerrapportering förändrad vikariehantering
3. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återrapportera kontinuerligt till
äldrenämnden hur arbetet fortlöper samt,
4. att De fackliga organisationerna skall utöver normalt samverkansarbete
delta i processen.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
Peter Johansson (S) undrar om förhandlingsprotokollet med de fackliga
organisationerna finns tillgängligt och om det finns några synpunkter som
äldrenämnden bör känna till.
Förvaltningschef Martin Olsson svarar att man avslutade förhandlingarna i
enighet med samtliga fackliga organisationer.
Peter Johansson (S) yrkar att få läsa det justerade förhandlingsprotokollet
och begär ajournering.
Ajournering kl 15.16-15.36
Peter Johansson (S) yrkar att
att äldreförvaltningen ska till äldrenämndens sammanträde 23 april 2014
lämna ett definierat förslag på vad som menas förhöjd grundbemanning
Kent Lewén (FP) yrkar avslag på Peter Johanssons tilläggsyrkande
Kent Lewén (FP) yrkar att attsats 2 ändras till att ge uppdrag till
äldreförvaltningen att under våren 2014 påbörja implementeringen av ett
förändrat arbetssätt
Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag på attsats 2.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till attsats 2 mot
Kent Lewéns ändringsyrkande och finner att äldrenämnden beslutar enligt
Kent Lewéns ändringsyrkande.
Votering begärs
Den som vill biträda Kent Lewéns förslag röstar Ja, den som vill
biträda arbetsutskottets förslag röstar Nej.

Forts.
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§27 (forts)
Årerrapportering förändrad vikariehantering
Följande röstar ja: Kent Lewén (FP), Ann-Marie Branje (M), Sigrid
Johansson (M), Marianne Nordin (M), Lena Hjorth (FP), Weste Brynestam
(M), ordförande (M).
Följande röstar nej: Peter Johansson (S), Eva-Lotta Altvall (S), Christer
Göstasson (S), Alf Stålborg (SD), Günter Dessin (V), Siv Brorson (S).
Äldrenämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej- röster och
finner att äldrenämnden beslutar enlighet Kent Lewéns
ändringsförslag.
Äldrenämnden beslutar
1.att godkänna rapporten,
2. att ge uppdrag till äldreförvaltningen att under våren 2014 påbörja
implementeringen av ett förändrat arbetssätt,
3. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att återrapportera kontinuerligt till
äldrenämnden hur arbetet fortlöper samt,
4. att De fackliga organisationerna skall utöver normalt samverkansarbete
delta i processen.
______

27 mars 2014

Diariet
Handläggare
Ledningsgruppen
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ÄN.2014.219.739

§ 28
Patientsäkerhetsberättelse 2013
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet
Vårdgivaren skall senast 1 mars varje år upprätta en
Patientsäkerhetsberättelse av vilket det skall framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilket resultat som
har uppnåtts.
Ytterliggare förtydligande om innehållet finns på Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår Äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för år 2013 enligt
äldreförvaltningens förslag
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
______

27 mars 2014

Diariet
Handläggare
Ledningsgruppen

ÄN.2013.885.770

§ 29
Avvikelser och fallrapporter 2013
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Annika Tronje,
socialt ansvarig samordnare föredrar ärendet
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för lokal
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg.
Socialt ansvarig samordnare deltar i analysen av fel och brist.
Fall, avvikelser, fel och brist i huvudsak rapporteras digitalt via
verksamhetssystemet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______

17

27 mars 2014

Diariet
Ledningsgruppen

18

ÄN.

§ 30
Information gällande HP-plattor samt utbildning
Madeleine Alm, Nämndsekreterare föredrar ärendet
Informerar att äldrenämndens arbetsutskott har fått sina HP-plattor och att
man fått utbildning i plattan. Nästa steg blir utbildning i appen
Netpublicator där man läser handlingarna i sin platta.
Man siktar på att ha sitt första papperslösa sammanträde med
äldrenämndens arbetsutskott den 9 april 2014.
Nu inväntar vi den resterande leverans av HP-plattor till äldrenämnden,
när de har anlänt kommer Nämndsekreteraren att bjuda in till utbildning för
äldrenämnden.
Förhoppningen är att man ska ha sitt första papperlösa sammanträde i
äldrenämnden den 28 maj 2014
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______

27 mars 2014

§ 31
Delegeringsbeslut
a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-03-12.
b) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.
- Beslutsdatum 131201-131231
- Beslutsdatum 140101-140131
- Beslutsdatum 140201-140228
Drift Bostadsanpassningsbidrag
-

Beslutsdatum 140219
Beslutsdatum 140227
Beslutsdatum 140310

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
__________________
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§ 32
Meddelanden
a) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 13 februari 2014 §§40,
Internationellt program.
b) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 13 februari 2014 §§41, Förslag om
att utöka Äldrenämndens ram 2014.
c) Verksamhetsplan Träffpunkt Strandgården 2014-2015
d) Beslut avseende ansökan om godkännande som utförare av
biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Söderåkra Entreprenad och städ
Brev från anhörig gällande brukare till äldrenämnden inkommen 140207
____________

27 mars 2014
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§ 33
Frågor
Artikel i tidningen
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) anmäler delikatessjäv och lämnar
sammanträdeslokalen.
Förvaltningschefen informerar kring artikel i tidningen gällande ett boende
och personal.
Åtgärder har vidtagits och man kommer att ha en genomgång med alla
chefer om offentlighetsprincipen, yttrandefriheten samt om sekretess.
Peter Johansson (S) påpekar att det är viktigt med tydlighet i frågan när
det gäller engagemang från personal och tycker att personen i fråga ska få
en ursäkt i ärendet samt att man ska ha en öppen dialog och ta emot allas
synpunkter
1:e vice ordförande påtalar att det är viktigt att man tydliggör
yttrandefrihetsprincipen, samt att man för en levande dialog hur man
respekterar varandra och tycker förvaltningschef redovisar detta på ett bra
sätt.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
___________________

23 april 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den
23 april 2014.
§ 34

Presentation ny dietist

§ 35

Svar på motion angående äldreombudsman Karlskrona kommun

§ 36

Svar på skrivelse angående avgifter för äldre och handikappomsorg,
Trygghetslarm

§ 37

Budget- och verksamhetsuppföljning per februari 2014

§ 38

Tilläggsavtal korttidsvård Rosengården

§ 39

Svar på skrivelse från SPF Vid 90 ska alla få välja boendeform

§ 40

Återrapportering efter kontroll, uppföljning hemtjänst, utförare

§ 41

Återrapportering angående overhead kostnader eget val

§ 42

Information biståndsbedömning, särskilt boende

§ 43

Återrapportering personalnyckeltal

§ 44

Information om stängning korttidsboende Storören

§ 45

Delegeringsbeslut

§ 46

Meddelanden

§ 47
Frågor
____________

1

23 april 2014

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Kungsholmen, KKC Gullberna Park
onsdag den 23 april kl 14.30 – 16.55

Beslutande

Ordförande

Jan-Åke Nordin (M)

Ledamöter

Peter Johansson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Christer Göstasson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Marianne Nordin (M)
Alf Stålborg (SD)
Lena Hjorth (FP)
Weste Brynestam (C)
Günter Dessin (V)
Elin Håkansson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Agneta Möller (FP) §§34-38 15.45
Karl-Gustaf Johansson (M)
Gunnar Sandwall (M) 15.45 §§39-47

Övriga närvarande ersättare

Siv Brorsson (S)
Kerstin Johansson (S)
Pernilla Cederholm (SD)
Sven-Åke Falkstrand (C)
Göran Redeén (KD)

Tjänstemän

Martin Olsson, förvaltningschef §§34-38 15:45
Eva Herbertson, utvecklingschef
Christian Bjerström, controller
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor
Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska
Susanne Nordin, verksamhetschef
Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende
Anna Hedlund, verksamhetschef
Carina Thörnquist, verksamhetschef
Maria Appelskog biträdande
Anna Neij, personalspecialist
Stefan Mogren, verksamhetschef hälso- och sjukvård
Johan Blomqvist, projektledare
Maria Stivén, controller
Lena Svensson, biståndshandläggare
Irene Persson, biståndshandläggare

Sekreterare

Madeleine Alm

Utses att justera

Marianne Nordin

2

23 april 2014

Sekreterare

___________________
Madeleine Alm

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Marianne Nordin

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Madeleine Alm

Paragraf: 34 - 47

april 2014
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23 april 2014

Diariet
Ledningsgrupp

ÄN.

§ 34
Presentation ny dietist
Jeanette Andersson kommer att tillträda tjänsten som dietist på
äldreförvaltningen den 2 maj 2014
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______
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23 april 2014

Diariet
Kommunledingsförvaltingen
Handläggare
Ledningsgrupp

5

ÄN.2014.015.739

§ 35
Svar på motion angående äldreombudsman Karlskrona kommun
Motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-12 §§157
av Christopher Larsson (SD). Motionen avser införande av
äldreombudsman i Karlskrona kommun och föreslår
att Karlskrona kommun tillsätter en äldreombudsman med uppgiften att
lyssna till äldres frågor, önskemål och synpunkter, samt att
äldreombudsmannen har närvaro- och yttranderätt vid äldrenämndens
sammanträden.
Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till äldrenämnden för
beredning.
Motionens betonar svårigheter och brister för äldre att framföra synpunkter
samt att driva sina frågor gentemot kommunen.
I äldreförvaltningen pågår ett systematiskt kvalitetsarbete för att
säkerställa den äldres möjlighet att påverka, bli hörd och vara delaktig.
Nedan beskrivs vägar för den enskilde att förmedla önskemål, framföra
synpunkter och vara delaktiga.
Synpunkter och klagomål
Övergripande i kommunen finns ett system för att lämna positiva eller
negativa synpunkter, klagomål och förslag som rör verksamhet. Alla
inkommande synpunkter diarieföras och kontakt med enskild tas. Ibland
sker svaren skriftligt, ibland bjuds den enskilde in till samtal. Synpunkterna
sammanställs och används som en del av arbetet med att förbättra
äldreomsorgens kvalitet. Synpunkter redovisas i äldreförvaltningens
ledningsgrupp och äldrenämnd. Information om hur synpunkter kan
lämnas till äldreförvaltningen ges till alla som första gången erhåller
tjänster från omsorgen. Information finns även på kommunens hemsida.
Forts.
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§ 35 forts
Svar på motion angående äldreombudsman Karlskrona kommun
Äldreinformatör
Äldreförvaltningens äldreinformatör arbetar med uppsökande och
förebyggande hembesök (hälsovård), ger information och förmedlar
kontakter.
Äldreinformatör kan ge råd och vägledning i olika frågor som rör äldre och
närstående.
Det kan gälla frågeställningar som till exempel:
• Vilken hjälp kan jag få?
• Vilka aktiviteter finns?
• Svårt att nå fram till rätt person/verksamhet
• Åsikter
Det går också att kontakta äldreinformatör i frågor som rör äldreomsorg för
äldre med utländsk bakgrund, tillgänglighet i samhället, frågor som är
speciella för äldre personer, pensionärsföreningar, äldrenämndens
föreningsbidrag och kommunala pensionärsrådet. Information om
äldreinformatörs funktion finns på kommunens hemsida.
Socialt ansvarig samordnare
I äldreförvaltningen finns sedan 2009-06-01 en socialt ansvarig
samordnare som har uppgift att ha en övergripande roll i äldreomsorgens
kvalitetsarbete, inkluderande ledningssystem och värdegrundsarbete.
Socialt ansvarig samordnare har också uppdrag att vara ett stöd för chefer
och medarbetare för att utveckla kvaliteten i verksamheten. Vara
involverad i och ta till vara på synpunkter, klagomål samt utreda lex Sarah
rapporter. Övergripande ansvar för metodutveckling avseende social
dokumentation och genomförandeplaner. Planera utbildningsinsatser och
fortbildning i området. Den socialt ansvariga samordnaren ska vara lyhörd
och företräda den enskilde samtidigt vara en länk till utförande
verksamhet. Socialt ansvarig samordnare är representerad i
äldreförvaltningens ledningsgrupp deltar i alla nämndssammanträden och
redovisar sitt kvalitetsarbete kontinuerligt till äldrenämnden.
Anhörigstödjare
I juni 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen vilket innebär
att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar
eller stöder en närstående som är långvarigt sjuk eller stöder en
närstående som har funktionshinder.
Anhörigstöd är olika insatser som ska underlätta den fysiska, psykiska och
även den sociala situationen för den anhörige.
Forts.

23 april 2014
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§ 35 forts
Svar på motion angående äldreombudsman Karlskrona kommun

Karlskrona kommun underlättar för anhöriga genom att tillhandahålla en
anhörigstödjare som ger råd och stöd till anhöriga.
Anhörigstödjaren:
• Visar på anhörigas situation och deras behov av stöd.
• Uppmuntrar och stödjer bildandet av anhöriggrupper och mötesplatser.
• Arbeta för att finna frivilliga stödpersoner.
• Informerar om olika föreningar och organisationer, initiativtagare till
utbildningar och föreläsningar.
Brukardialog
Äldreförvaltningen har påbörjat en utökad systematisk dialogmetod januari
2014.
Dialogen och kvalitetsuppföljningen genomförs inom första månaden efter
hemtjänst startat eller den enskilde flyttat till ett omvårdnadsboende.
Områdeschefen är ansvarig för dialogen i det dagliga arbetet, om behov
finns ska förbättringar ske skyndsamt för att den enskilde ska få god
omvårdnad och känna sig nöjd med utförandet.
Två dialoggrupper har startat med brukare som har insatser från
kommunalt utförd hemtjänst och anhöriga som har närstående boende på
omvårdnadsboende. Dessa träffar planeras av respektive
verksamhetschef samt äldreförvaltningens anhörigstödjare. De synpunkter
och förslag som kommer fram på dessa träffar tas omhand av respektive
verksamhetschef som förbereder åtgärder för att öka kvaliteten.
Dialog har startat med brukare som deltagit i en vårdplanering på
sjukhuset, korttidsplats eller i hemmet. Detta är ett sätt att kvalitetssäkra
och förbättra myndighetskontorets arbete. Biståndshandläggarna får
uppgifter på hur brukaren upplevt vårdplaneringssituationen, hur de
upplevt dialogen, möjligheten av att påverka och om någon information
saknats. Sammanställningar och statistik över uppgifterna sammanställs
och redovisas på myndighetskontoret, i ledningsgrupp och äldrenämnd.
Brukarundersökningar
Äldreförvaltningen är delaktig i en nationell brukarundersökning som
genomförs en gång per år (Vad tycker äldre om äldreomsorgen).
Resultaten redovisas på kommunens hemsida via en länk till
socialstyrelsens hemsida. Utifrån resultaten arbetar respektive verksamhet
med förbättringsåtgärder.

Forts.

23 april 2014

§ 35
Svar på motion angående äldreombudsman Karlskrona kommun
KPR
I Kommunala pensionärsrådet finns företrädare från de olika
pensionärsorganisationerna. KPR är ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och organisationer som företräder
pensionärer.
Rådet ska
• Vara ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information
mellan pensionärernas organisationer åt ena sidan och åt kommunen
• Verka för att för pensionärer viktiga frågor beaktas i alla
förekommande nämnder, förvaltningar, samt kommunägda bolag och
att pensionärernas sakkunskap förmedlas i dessa nämnder,
förvaltningar, samt kommunägda företag
• Verka för att synpunkter från rådet inhämtas vid ett så tidigt skede att
rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i
aktuell nämnd eller styrelse
• Vara remissorgan för kommunen vid handläggning av för
pensionärernas viktiga ärenden.
• Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
Sammanfattning
Förvaltningen har många funktioner som systematiskt följer kvalitén och
bevakar den enskildes önskemål och behov. Ovan nämnda funktioner är
exempel på funktioner som bevakar kvaliteten.
Alla som är anställda inom äldreomsorgen har till uppgift att bevaka den
äldres behov och omsorg samt att larma om någonting i verksamheten
sviktar. Äldreförvaltningen får in många synpunkter genom olika kanaler,
dessa tillvaratas vilket är en grundläggande faktor för god kvalitet.
Att tillvarata brukares och närståendes synpunkter kan kontinuerligt
utvecklas och bli ännu bättre. Målet och önskan är att alla som tar emot
äldreomsorgens insatser ska vara nöjda med de insatser som
äldreomsorgens personal utför.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår Äldrenämnden föreslår
Kommunstyrelsen besluta
att avslå motionen
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
______
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Diariet
Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Ledningsgrupp

9

ÄN.2014.141.706

§ 36
Svar på skrivelse angående avgifter för äldre och handikappomsorg,
trygghetslarm
I brev till äldreförvaltningen 2014-02-18 föreslår Stig Åkesson att den
senaste höjningen vad avser trygghetslarm ska omprövas.
Avgifter för trygghetslarm har varit oförändrad under många år då insatsen
bedöms som en viktig insats utifrån ett trygghetsperspektiv för den
enskilde brukaren.
Det som Stig framför är att priset för trygghetslarm under en längre tid varit
100 kr/månad för att under 2013 höjas till 150 kr/månad och under 2014
höjs avgiften ytterligare till 200 kr/månad.
Inför budget och verksamhetsplan 2013 föreslog äldreförvaltningen till
äldrenämnden att höja avgiften för trygghetslarm utifrån att kostnaderna
för larm kommer att öka.
Trygghetslarm genomgår idag en teknikutveckling som innebär att vi går
ifrån analog till digital teknik. Syftet med detta är att erhålla en högre
driftsäkerhet och ett oberoende av telefonoperatör. Utvecklingen är
förknippad med kostnader och prishöjningen på 50 kr motsvarar inte den
kostnadsökning som uppstår och månadspriset på 200 kr överstiger inte
kommunens självkostnader.
Avgifter för trygghetslarm ingår i maxtaxan vilket kan innebära att avgiften
i sin helhet kan bli mindre än de 200 kr/månad.
Äldrenämnden för kontinuerligt dialog om kostnader med kommunala
pensionärsrådet.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslag på upprättat svar
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag
______

23 april 2014

Diariet
Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Ledningsgrupp

ÄN.2014.129.042

§ 37
Verksamhets- och budgetuppföljning per mars 2014
Christian Bjerström, controller föredrar ärendet
Utfall per mars -3,2 mnkr
Prognos för helåret 2014 -2,6 mnkr
Äldrenämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per mars 2014
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag
______

10

23 april 2014
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Handläggare
Ledningsgrupp
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ÄN.2012.944.730

§ 38
Tilläggsavtal korttidsvård Rosengården
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet
Vid fastställandet av äldrenämndens internbudget och verksamhetsplan
2014 samt plan 2015-16 (ÄN 2014-01-29 § 148) beslutade äldrenämnden
att uppdra till äldreförvaltningen att uppta förhandling med Attendo om byte
av lokal och förändrat avrop av tjänsten korttidsvård.
Äldreförvaltningen planerar i samverkan med Attendo för en flyttning av
verksamheten från kv. Hemmet med inriktning att verksamheten
Rosengården ska bedrivas i lokalerna Storören, Gullberna Park, fr.o.m.
2014-05-12.
Genom avvecklingen av Storörens korttidsvård har det totala antalet
korttidsvårdsplatser minskats från 32 till 20. Den genomsnittliga
beläggningen av platserna har minskats från 24 under år 2013 till 15 för
perioden 1/3-10/4 2014. Äldreförvaltningens bedömning är att orsaken är
en kombination av tillfälligt minskat behov samt av valda åtgärder och
strategier, t.ex. att förkorta väntetid på särskilt boende och utveckling av
Trygg hemgång. Med utgångspunkt från detta är äldreförvaltningens
bedömning att ett tilläggsavtal bör tecknas med Attendo avseende
möjlighet att avropa ytterligare fyra platser. Detta utöver grundavtalets 16
platser till fast ersättning och fyra platser som ersätts per dygn och plats
vid nyttjande. De fyra platserna som styrs genom tilläggsavtalet ska
ersättas per plats och dygn vid nyttjande. Det totala antalet tillgängliga
platser kommer därigenom att uppgå till 24.
Ett tilläggsavtal föreslås också innehålla ett förtydligande avseende
fördelning av platser. Utöver att brukare erhåller plats genom
biståndsbeslut kan brukare i brådskande/akuta situationer erhålla plats
utan biståndsbeslut. Detta genom av äldreförvaltningen särskilt utsedd
funktion.

Forts.

23 april 2014
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§ 38 forts
Tilläggsavtal korttidsvård Rosengården
Peter Johansson (S) yrkar bifall till tilläggsavtalet
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att uppdra till förvaltningschefen att slutföra förhandling samt teckna avtal
med Attendo Sverige AB om flytt av korttidsvårdsverksamheten
Rosengården till Storören, samt avrop av fyra korttidsvårdsplatser utöver
gällande avtal.
Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag
______

23 april 2014

Diariet
Handläggare
Ledningsgruppen
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ÄN.2014.136.739

§39
Svar på skrivelse från SPF Vid 90 skall alla få välja boendeform
För att äldre personer ska ha möjlighet att flytta till en väl fungerande
bostad intensifierar kommunen arbetet med planering av
trygghetsbostäder.
Omvårdnadsboende som Karlskrona kommun valt att benämna särskilda
boendeformer enligt SoL är lagstyrt. Åldern är inget kriterium för att erhålla
ett bifallsbeslut särskilt boende. Äldrenämnden beslutade 2013-11-19
§§118 riktlinjer för bedömning av behov särskilt boende.
Det är alltid en individuell bedömning som ligger till grund för beslutet
oavsett riktlinjer. Fokus läggs ej på åldern utan behovet.
Alla som erhåller ett beslut om avslag särskilt boende har möjligheten att
överklaga beslutet. Vi kan om så önskas hjälpa till med att skriva
överklagan.
Enligt kommunlagen får medborgare ej särbehandlas. Med förslaget att
vid 90 ska alla få välja boendeform, kan en pigg 90-åring flytta till ett
omvårdnadsboende utan biståndsbeslut jämfört med en 70-åring med
stort omvårdnadsbehov, där det krävs ett beslut bifall särskilt boende,
vilket innebär en negativ särbehandling.
Bilaga: Riktlinjer för bedömning av behov särskilt boende
Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår Äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat svar till SPF samrådsgrupp
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskotters förslag
_______

23 april 2014

Diariet
Handläggare
Ledningsgruppen

ÄN.2014.295.732

§ 40
Återrapportering efterkontroll, uppföljning hemtjänst, utförare
Johan Blomqvist, projektledare föredrar ärendet
Informerar angående en efterkontroll som är gjord på hemtjänst och
utförare inom Karlskrona kommun
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______
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Diariet
Handläggare
Ledningsgruppen

ÄN.2014.290.730

§ 41
Återrapportering angående overhead kostnader eget val
Maria Stivén, controller föredrar ärendet
Informerar kring en återrapport som är gjord kring de indirekta
kostnaderna för både egen regi samt externa utförare.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______
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ÄN.

§ 42
Information biståndsbedömning, särskilt boende
Irene Persson, biståndshandläggare, Lena Svensson,
biståndshandläggare föredrar ärendet
Informerar kring biståndsbedömning på särskilt boende,
Handelsträdgården.
Man började med en projektplan och statistik på hembesök samt insatser.
Tittar även på resursfördelning och hur man ser på biståndsbedömning på
Handelsträdgården i framtiden.
Man kommer göra en uppföljning enligt Socialstyrelsen där skall man göra
en kontroll efter 5-6 veckor för att se om de boende bott in sig och man
tittar då på deras behov för insattser.
Anhöriga har varit positiva och velat vara med vid de hembesök man har
gjort till de nyinflyttade på Handelsträdgården.
Man upplever att det finns ett bra förtroende för personalen och brukarna
känner att man får den hjälp man behöver.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______

23 april 2014

Diariet
Ledningsgruppen

ÄN.2014.297.700

§ 43
Återrapportering Personalnyckeltal
Anna Neij, personalspecialist föredrar ärendet
Informerar kring personalnycketal mellan period 140131-140331
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______
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ÄN.2014.291.736

§ 44
Information om stängning korttidsboende Storören
Carina Thörnquist, verksamhetschef föredrar ärendet
Man stängde korrtidsboendet Storören 31 mars.
Avvecklingen har gått bra, trycket på korrtidsvården har varit något lägre
så stängningen låg rätt i tiden.
Det har dock varit påfrestande för personalen alla har blivit erbjudna andra
arbetsplatser.
Man har gjort en mindre renovering och nu kommer man även flytta ner
växelvården så det ges möjlighet till mer utevistelse.
Mats Olsson kommer numera att vara områdeschef för palliativa,
växelvården samt Oasen.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______

23 april 2014

§ 45
Delegeringsbeslut
a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-04-09.
b) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.
- Beslutsdatum 140318
- Beslutsdatum 140321
- Beslutsdatum 140326
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
__________________
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§ 46
Meddelanden
a) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 20 mars 2014 §§52 Förslag till
trygghets- och säkerhetspolicy
b) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 20 mars 2014 §§53 Införande av
en ny avgift för bårhusplats
c) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 20 mars 2014 §§54 Höjning av
matavgift inom äldrenämndens verksamhetsområde
d) Protokollsutdrag Tekniska nämnden 25 mars 2014 §§36 Beställning av
renovering och ombyggnad av omvårdnadsboendet Hammarbygården
e) Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting – Vårpropositionen för
2014
f) Sammanträdesprotokoll Landstinget Blekinge 140327
g) Verksamhetsberättelse Förtroendenämnden 2013
____________

23 april 2014
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§ 47
Frågor
Teaterprojektet
Angela Sandström (S) frågar vad som sker kring teaterprojektet
Ordförande Jan-Åke Nordin svarar att man ska föra diskussion med
teatergruppen vad äldreförvaltningen kan bistå med om det gäller lokaler
eller andra medel.
Eva Herbertson, utvecklingschef meddelar att man har förberett ett ärende
till äldrenämndens arbetsutskott i maj 2014 hur man ska gå vidare
--------Återrapportering verksamhetsplan 2013
Peter Johansson (S) påpekar att i verksamhetplanen för 2013 så fanns
där ett antal uppdrag som skulle återraporteras till nämnden under februari
månad, vill veta när de kommer att återraporteras till äldrenämnden
Eva Herbertson, utvecklingschef svarar att man kommer att informera
kring dessa ärenden nästa sammanträde den 21 maj 2014
--------Netpublicator
Eva-Lotta Altvall (S) Frågar när delegationsärenden kommer att läggas in i
appen Netpublicator
Madeleine Alm, nämndsekreterare svarar att man kommer lägga in det till
nästa sammanträde den 21 maj 2014
--------Peppar Peppar dagen
Ordförande Jan-Åke Nordin informerar att Äldrenämnden efterfrågas att
närvarande vid ett bord på Peppar Peppar dagen 2014 för att svara på
frågor, enligt önskemål från folkhälsorådet
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____________

21 maj 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den
23 april 2014.
§ 48

Trygghemgång delrapport

§ 49

Hälso- och sjukvårdsorganisation

§ 50

Tertialuppföljning

§ 51

Förändrat arbetssätt vikariehantering

§ 52

Kvalitetsuppföljning

§ 53

Upprättat svar till Revisorerna gällande gransking av Äldrenämndens
ekonomistyrning

§ 54

Sysselsättningsgrad efter genomförd förändring

§ 55

Information projekt nattro

§ 56

Uppföljning riktlinjer särskilt boende

§ 57

Personalnyckeltal

§ 58

Äldreförvaltningens engagemang i Pride galan

§ 59

Delegeringsbeslut

§ 60

Meddelanden

§ 61
Avtackning nämndsekreterare
____________

1

21 maj 2014

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre
onsdag den 21 maj kl 14.05 – 17.00

Beslutande

Ordförande

Jan-Åke Nordin (M)

Ledamöter

Peter Johansson (S) §§48-56 16.40
Eva-Lotta Altvall (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sigrid Johansson (M)
Marianne Nordin (M)
Alf Stålborg (SD)
Lena Hjorth (FP) §§48-56 16.42
Weste Brynestam (C)
Günter Dessin (V)
Elin Håkansson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Agneta Möller (FP)
Siv Brorsson (S)
Jonas Nilsson (S) §§56-61
Bengt Lindström (M) §§57-61

Övriga närvarande ersättare

Kerstin Johansson (S) §§48-56 16.45
Mikael Wickström (S) §§48-56 16.42
Bengt Lindström (M)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Gunnar Sandwall (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Sven-Åke Falkstrand (C)
Göran Redeén (KD)

Tjänstemän

Martin Olsson, förvaltningschef
Eva Herbertson, utvecklingschef
Maria Stivén, controller
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor
Susanne Nordin, verksamhetschef
Ewa Carlsson Sjögren, verksamhetschef särskilt boende
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Maria Appelskog biträdande verksamhetschef §§48-55
Anna Neij, personalspecialist
Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare
Stefan Mogren, verksamhetschef hälso- och sjukvård
Yvonne Petersson, äldreinformatör §§48-49
Helene Berup, sjukgymnast §§48-49
Inger Ericsson, undersköterska §§48-49
Carina Bengs, områdeschef §§50-55
Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare §§50-61
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21 maj 2014

Sekreterare

Madeleine Alm

Utses att justera

Alf Stålborg

Sekreterare

___________________
Madeleine Alm

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Alf Stålborg

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Madeleine Alm

Paragraf: 48 - 61

maj 2014
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Diariet
Ledningsgrupp

4

ÄN.2013.745.739

§48
Trygghemgång delrapport
Yvonne Petersson, äldreinformatör, Ingela Ericsson, undersköterska,
Helen Berup, sjukgymnast föredrar ärendet
Inom ramen för äldres bästa har förvaltningen haft i uppdrag att ta fram en
form för Trygg hemgång för äldrenämndens verksamhet.
Målet med Trygg hemgång är att fler brukare skall gå hem från sjukhuset
med hemtjänstinsatser i stället för att vistas på korttidsplats innan
hemgång till ordinärt boende.
Äldrenämnden gav förvaltningen i uppdrag i verksamhetsplan 2014 att
utforma beslutsunderlag för fortsatt arbete med Trygg hemgång
Projektet Trygg hemgång påbörjades under försommaren 2013 när en
projektledare för Trygg hemgång utsågs.
Äldreförvaltningen äldreinformatör har inom sin tjänst haft uppdraget som
projektledare motsvarande 50 %.
Projektledaren har drivit projektet tillsammans med av förvaltningschefen
utsedd styrgrupp.
Projektledaren har tillsammans med styrgruppen upprättat en delrapport
för projektet.
Av delrapporten framgår hur de olika processerna i projektet genomförts.
-

Förstudie, omvärldsbevakning, kommunikationsplan
Förslag till modell för Karlskronas Trygg hemgång
Arbetssätt och metoder Trygg hemgång
Uppföljning ur olika perspektiv

Styrgruppen bedömer tillsammans med projektledaren att den modell för
Trygg hemgång som prövats och följts upp är hållbar för att utvecklas i
hela kommunen.
Bedömningen har dock gjorts av styrgruppen att projektet behöver
ytterligare tid och hållas samman av projektledare innan Trygg hemgång
blir en del i ordinarie verksamhet.
Projektet planeras fortgå till och med oktober 2014.
Forts.

21 maj 2014

§ 48 forts
Trygghemgång delrapport
Det finns en del frågor som ytterligare behöver belysas och arbetas
igenom under förlängd projekttid.
- Hur klarar Trygg hemgångsteamet att ta brukare från hela kommunen
- Hur klarar hälso-och sjukvårdsorganisationen att bemanna Trygg
hemgångsteamet
- Hur skall Trygg hemgångsteamet organiseras och hållas samman i
ordinarie verksamhet
- Fortsatta utvecklingsarbete av processer
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
1. att godkänna överlämnad delrapport Trygg hemgång 2014-04-30
2. att uppdra till förvaltningen att utveckla Trygg hemgång i enlighet med
delrapporten
3. att förvaltningen återkommer med slutrapport januari 2015
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
______
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Diariet
Handläggare
Ledningsgrupp
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ÄN.2013.693.730

§ 49
Hälso- och sjukvårdsorganisation
Stefan Mogren, verksamhetschef hälso- och sjukvård föredrar ärendet
Äldrenämnden beslutade 28 augusti 2013 § 80 att inrätta nytt
verksamhetsområde för en samlad Hälso-och sjukvårdsorganisation.
Förvaltningen fick i uppdrag att återrapportera organisering inom
verksamhetsområdet innan verkställighet.
Verksamhetschefen för hälso-och sjukvårdsorganisationen har
tillsammans med medarbetare inom nytt verksamhetsområde och med
berörda verksamhetschefer för särskilt boende och hemtjänst arbetat fram
ett förslag till organisation inom det nya verksamhetsområdet för Hälsooch sjukvård.
Äldrenämndens Arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna förslaget till organisering inom Hälso-och sjuvårdens
verksamhetsområde
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
______

21 maj 2014

Diariet
Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Ledningsgrupp

7

ÄN.2014.384.041

§ 50
Tertialuppföljning
Maria Stivén, controller föredrar ärendet
Ekonomiskt utfall per april 2014
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 enligt ständig budget 140228 uppgår
till 727,8 mnkr. Nettokostnadsutfall per april uppgår till 252,7 mnkr och
budgetavvikelsen till -7,4 mnkr.
Äldrenämnden redovisar bostadsanpassningsbidragen separat som har en
tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Nettokostnadsutfallet för
bostadsanpassningsbidraget per april uppgår till 2,4 mnkr och
budgetavvikelsen till 0,8 mnkr.
Påbörjad analys av volymhemtjänsttimmar redovisas
Ordförande önskar att fortsatt analys som ska redovisas i samband med
äldrenämndens arbetsutskott den 4 juni 2014
Förvaltningschef Martin Olsson meddelar att det kommer att göras
ytterligare analyser som redovisas i samband med äldrenämndens
arbetsutskott den 4 juni 2014
Utfall per april -7,4 mnkr
Prognos för helåret 2014 -2,9 mnkr
Ordförande lägger ett tilläggsyrkade att förvaltningschef får i uppdrag att
tillskriva kommunstyrelsen för vidare befordran till budgetberedningen inför
2015 års budget samt, plan 2016-2017 hur det ökande antalet
hemtjänsttimmar utvecklas
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad tertialbokslut per mars 2014,
Äldrenämnden beslutar
1. att godkänna upprättad tertialbokslut per mars 2014 samt,
2. att förvaltningschef får i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen för
vidare befordran till budgetberedningen inför 2015 års budget samt, plan
2016-2017 hur det ökande antalet hemtjänsttimmar utvecklas
______

21 maj 2014

Diariet
Ledningsgrupp

ÄN.2013.911.022

§ 51
Förändrat arbetssätt vikariehantering
Carina Bengs, områdeschef föredrar ärendet.
Redovisar hur långt man har kommit i projektet med vikariehantering.
Man är under förberedelse inför införande och man påbörjar
implementering under september månad 2014.
De boende som först kommer ha den nya modellen är: Af klint, Adlersten
Vittus Elena, Hammarbygården, Annagården och Mölleberg.
Just nu arbetar man med en beräkning hur många årsarbetare som
behövs.
Senast under april 2015 ska samtliga verksamheter vara ingång.
Styrgruppen består av:
- Ledningsgrupp
- Projektgrupp med projektledare Carina Bengs områdeschef
- Hemtjänst
- Särskilt boende
- Personalavdelningen
- Den nya informatören Linda Norlin kommer även att involveras i arbetet
när hon börjar på äldreförvaltningen den 2 juni 2014.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______

8

21 maj 2014

Diariet
Ledningsgrupp

9

ÄN.

§ 52
Kvalitetsuppföljning
Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare, Ewa Carlsson-Sjögren,
verksamhetschef föredrar ärendet
Redovisar diagram gällande Lex Sarah, klagomål samt brukardialog
Man har besvarat alla klagomål samt åtgärdat ett antal ärenden.
När det gäller brukardialogen så har äldreförvaltningen som mål att ringa
10 olika brukare varje månad för att stämma av vårdplanering,
När det gäller både hemtjänst, särskilt boende.
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef
Särskilt boende gällande dialog med anhöriga.
Fem slumpmässiga utvalda närstående bjöds in till två träffar för att delge
sina upplevelser som närstående vid inflyttning på särskilt boende.
Där man samtalade om erbjudanden av omvårdnadsboende, avgifter,
inflyttning.
Maria Appelskog, biträdande verksamhetschef
I hemtjänsten valde man att bjuda in 4 brukare som har mindre insatser till
2 träffar för att höra hur man upplevde sin hemtjänst,
Här upplever brukarna att det är många olika som kommer och utför
hemtjänsten och man önskemål om färre personer.
När det gäller tillsyn så upplever brukarna att behovet av tillsyn kvällstid
inte alltid är nödvändig.
Äldrenämnden beslutar
att informationen till dagens protokoll
______

21 maj 2014

Diariet
Revisionen
Ledningsgrupp

10

ÄN.2014.359.007

§ 53
Upprättat svar till Revisorerna gällande gransking av Äldrenämndens
ekonomistyrning

Martin Olsson, förvaltningschef föredrar ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisionerna
genomfört en granskning som syftar till att bedöma om Äldrenämnden
utövar en systematisk ekonomistyrning och om den sker i tillräcklig
omfattning. Granskningen redovisas i rapport ÄN 2014.359.007
Äldrenämnden ombeds inkomma med svar senast den 31 maj 2014.
Revisorerna gör bedömningen att Äldrenämndens ekonomistyrning är
systematisk och att den bedrivs i tillräcklig omfattning för att klara
kommunfullmäktiges reviderade budgetkrav 2013.
Äldrenämnden ser positivt på rapporten och tycker att den på ett bra sätt
fångat de utvecklingsområden nämnden bör arbeta mer med och
underlaget kommer vara till nytta för verksamheten.
Genomgående lyfts problematiken kring vikarieförsörjningen fram.
Äldrenämndens arbetssätt när det gäller försörjningen av vikarier utgår
ifrån en beställare – och leverantörsförhållande. Nämndens bedömning är
att rapporten hade speglat förhållandet på ett mer korrekt sätt och
slutsatsen blivit något annorlunda om både beställare – och leverantör
hade intervjuats. I rapporten har bara beställarsidan kommit till tals. Detta
påpekades till rapportskrivaren redan vid faktagranskning.
Rapporten lyfter fram några förbättringsområden som äldrenämnden bör
arbeta vidare med och äldrenämnden väljer att besvara dem utifrån
uppställningen i rapporten.
- Nämnden och förvaltningen bör intensifiera arbetet med den nya
vikarieförsörjningsmodellen samt komplettera arbetet med ändamålsenligt
systemstöd för planerings- och schemaläggning.
Äldrenämndens svar
Äldrenämnden delar revisionens uppfattning och nämnden tog beslut om
förändrat arbetssätt på nämndens möte den 27 mars 2014. Projektledare
är rekryterad och implementering är påbörjad och kommer att pågå under
innevarande år samt del av våren 2015. I uppdraget ingår också arbetet
med ändamålsenliga och moderna planeringssystem.
Forts.

21 maj 2014

11

§ 53 forts
Upprättat svar till Revisorerna gällande gransking av Äldrenämndens
ekonomistyrning
- Nämnden och förvaltningen bör se över nuvarande organisationsstruktur
där Resurs och Kompetens inte fungerar optimalt i försörjningen av
resurser till Särskilda boenden och Hemtjänst.
Den del som gäller vikarieförsörjningen löses genom implementering av
nytt arbetssätt enligt tidigare svar. Här är vår bedömning att slutsatsen sett
något annorlunda ut om Resurs och Kompetens som verksamhetsområde
(leverantör) blivit intervjuad. Under 2013 ersattes ca 95 % av alla de
vikarierar som beställdes.
- Nämnden och förvaltningen bör intensifiera arbetet med ledarskap för att
öka tryggheten i det kommande förändringsarbetet samt för att öka
arbetsglädje och moral.
Behovet av ledarskap i förändring behöver utvecklas i verksamheten.
Förvaltningen behöver rikta utbildningsinsatser och stödja chefer på alla
nivåer inför och under förändringar. Förvaltningens ledningsgrupp har
påbörjat en utbildning. Handledning erbjuds samtliga chefer men också
arbetslag vid behov.
Vid förändring är kommunikation av vital betydelse och förvaltningen har
anställt en kommunikatör (börjar 1 juni 2014) som på 75 % av sin arbetstid
kommer stödja äldrenämndens arbete.
De 1161 medarbetare som svarat på förvaltningens
medarbetarundersökning ger överlag ett gott betyg till sina chefer och
deras ledarskap.
- Nämnden och förvaltningen bör överväga att genomföra en roll- och
aktivitetsöversyn för att skala av ej värdeskapande aktiviteter.
Rapporten är på denna punkt något vag i sin beskrivning och det är svårt
att veta exakt vad som menas och i och med det svårt att sätta in rätt
åtgärder. Det pågår ett arbete med stöd av Blekinge Tekniska Högskola
som ska arbeta med chefens (områdes- och verksamhetschef) vardag i
syfte att kunna fokusera mer på uppdraget. Motsvarande arbete finns idag
inte planerat för någon ytterligare yrkeskategori.
- Nämnden och förvaltningen bör arbete med att motverka målkonflikter
och därmed reducera risken för ett suboptimerande beteende i
verksamheten.
De målkonflikter som rapporten nämner och som finns mellan
förvaltningens verksamheter kommer påverkas åt det positiva hållet av
den förändring i vikarieförsörjningen som startats. Här kan nämnas
förutsättningarna för att nå nämndens kontinuitetsmål. När det gäller
konflikter mellan de resurser och mål som tilldelas nämnden kan det
analysarbetet utvecklas.
Forts.

21 maj 2014
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§ 53 forts
Upprättat svar till Revisorerna gällande gransking av Äldrenämndens
ekonomistyrning
- Nämndens och förvaltningen bör säkerställa en stringens mellan
enheternas inköps- och budgetansvar.
Utbildning av inköpsansvariga är genomförd. Favoritsidor är upplagda för
vissa produkter och leverantörer som vi har avtal med. Detta kommer
underlätta att rätt produkter inhandlas enligt gällande avtal.
Att verksamheterna följer upphandlingar enligt avtal följs upp i nämndens
interkontrollplan
- Nämnden och förvaltningen bör överväga att tydliggöra den ekonomiska
rapporteringen med pedagogiska och kärnfulla rapporter.
Äldrenämndens controllers har påbörjat ett sådant arbete och
bedömningen är att rapporterna och uppföljningarna är mer pedagogiska
idag. Arbetet med nyckel- och styrtal underlättar också arbetet och
förståelsen för detsamma. Vi delar revisions uppfattning om att
kontinuerliga utbildningsinsatser bör genomföras.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
Att godkänna upprättat svar
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
______

21 maj 2014

Diariet
Ledningsgruppen

13

ÄN.

§54
Sysselsättningsgrad efter genomförd förändring
Anna Neij, personalspecialist föredrar ärendet
Redovisar sysselsättningsgrad för personal efter stägning av Storören
samt en avdelning på Adlersten.
I dagsläget är det 3 personer som inte har den ordinarie
sysselsättningsgrad som den anställde sedan tidigare haft inom en
arbetsplats
2 personer som saknar 10% och 1 person saknar 15% i sin ordinarie
sysselsättningsgrad.
Samtliga personer har erbjudits önskad sysselsättningsgrad och beviljats i
den mån verksamheten tillåter.
Äldrenämnden önskar redovisining av sysselsättningagrad efter varje
genomförd förändring av arbetsplatserna.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
_______

21 maj 2014

Diariet
Ledningsgruppen

14

ÄN.2014.386.739

§ 55
Information projekt nattro
Maria Appelskog, biträdande verksamhetschef föredrar ärendet
I projektet ingår 3 områdeschefer
2 från nattpatrullen samt
1 kvalitetsutvecklare
Syftet med projektet nattro är att ge våra brukare som har insatsen tillsyn,
en ostörd nattsömn.
Vill höja livskvaliteten för våra brukare
Nattro innebär att man ska ha en elektronisk kamera installerad hos
brukaren istället för att personal ska komma och ge tillsyn med risk för att
väcka brukaren mitt i natten.
Tillsynen kommer ske på bestämda tider som bestäms ihop med brukare
och anhöriga så man kommer inte vara kameraövervakad 24 timmar om
dygnet.
Tidsplan
Först kommer man att via telefon kontakta 10 brukare samt deras
anhöriga om deltagende i projektet samt anordna en informationsträff.
Tanken är att börja installation av kameror i augusti 2014.
I september börjar testperioden på 3 månader
Delrapporten ska vara klar i oktober månad och i december kommer
testperioden vara över och en slutrapport kommer delges nämnden i
januari 2015.
Äldrenämnden önskar en mer utförlig redovisning på äldrenämndens
arbetsutskott den 4 juni 2014 hur man ska arbeta vidare med samtycke
när det gäller personer med demenssjukdom.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______

21 maj 2014

Diariet
Ledningsgruppen

15

ÄN.2013.882.730

§ 56
Uppföljning riktlinjer särskilt boende
Ann Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret föredrar ärendet
Statistik av beslut särskilt boende har gjorts under perioden december
2013 – april 2014, den tid då de nya riktlinjerna varit i bruk. Jämförelse har
gjorts med statistik för samma period ett år bakåt.
Antal gynnande beslut december 2012 – april 2013 127 beslut
Antal gynnande beslut december 2013 – april 2014 112 beslut
Antal beslut avslag december 2012 – april 2013 1beslut
Antal beslut avslag december 2013 – april 2014 5beslut
Beslut bifall särskilt boende är 15 färre jämfört med samma period ett år
tidigare.
Beslut avslag särskilt boende har ökat från 1 till 5 avslag under samma
period.
Under perioden april 2013- mars 2014 var antalet beslut avslag särskilt
boende 18.
Under perioden har 2 brukare överklagat beslutet. I båda fallen avslog
förvaltningsrätten överklagandet.
Att antalet avslag ökat kan ses som en rättsäkerhet för brukaren som
ansöker om särskilt boende.
Biståndshandläggaren informerar alltid om möjligheten att överklaga
beslutet.
Personer som vistas på korttidsplats i väntan på särskilt boende har
minskat under de första månaderna i år. Det kan uppstå väntetid innan
lägenheten som brukaren ska flytta till är inflyttningsklar. Kartläggning av
orsakerna till fördröjning av inflyttning till särskilt boende ska göras.
Startpaket finns att låna från 1 april 2014. Startpaketet är avsett att
användas när anhöriga inte har möjlighet att hjälpa till med att flytta när
brukaren erbjudits lägenhet. Startpaketet innehåller det nödvändigaste för
att kunna bo i lägenheten och kan lånas upp till 4 veckor.
Forts.

21 maj 2014

§ 56
Uppföljning riktlinjer särskilt boende
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta
att godkänna uppföljningen
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
______
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21 maj 2014

Diariet
Ledningsgruppen

ÄN.

§ 57
Personalnyckeltal
Anna Neij, personalspecialist föredrar ärendet
Redovisar diagram gällande antal tillsvidare anställda, månadsavlönade
samt sjukdagar för personal inom äldreförvaltningen.
Äldrenämnden önskar att förvaltningen utför ett stickprov i december
månad för att se hur sjukfrånvaron fördelar sig inom månaden
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______
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21 maj 2014

Diariet
Ledningsgruppen

18

ÄN.2014.387.809

§ 58
Äldreförvaltningens engagemang i Pride galan
Martin Olsson, förvaltingschef föredrar ärendet
Karlskrona kommun kommer att engagera sig i Pride festivalen som äger
rum lördag den 31 maj 2014.
Äldreförvaltningen kommer medverka med sin värdegrund i form av rollup’s och flyers.
Informationen delas ut av medarbetare inom äldreförvaltningen.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______

21 maj 2014

§ 59
Delegeringsbeslut
a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-05-07
b) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.
- Beslutsdatum 140303-140401
- Beslutsdatum 140415
- Beslutsdatum 140430
- Beslutsdatum 140505
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
__________________

19

21 maj 2014

20

§ 60
Meddelanden
a) Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 25 mars 2014
§§42 Bokslutsberedning 2013
b) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 1 april 2014 §§84 kommunala val
c) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 april 2014 §§65 Avsägelser av
kommunala uppdrag
d) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 april 2014 §§66 Kommunala val
e) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 april 2014 §§70 Uppföljning per
Den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter
f) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 april 2014 §§75 Uppföljning per
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 1
mars 2014
g) Datainspektionen Beslut efter tillsyn- behörighetsstyrning och
loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård
____________

21 maj 2014

§ 61
Avtackning
Äldrenämnden tackar sin nämndsekreterare Madeleine Alm för en fin
insats och införandet av digitala sammanträden i Äldrenämnden.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____________

21

16 juni 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den
16 juni 2014.

§ 62

Slutrapport biståndsbeslut särskilt boende

§ 63

Länsgemensam folkhälsopolicy

§ 64

Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1

§ 65

Remiss Strandgården

§ 66

Budget- och verksamhetsuppföljning per maj 2014

§ 67

Presentation ny kommunikatör

§ 68

Hammarbygården

§ 69

Delegeringsbeslut

§ 70

Meddelanden

§ 71
Sommarhälsning
____________

1

16 juni 2014

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre
Måndag 16 juni kl 14.00-15:55

Beslutande

Ordförande

Jan-Åke Nordin (M)

Ledamöter

Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sigrid Johansson (M)
Marianne Nordin (M)
Alf Stålborg (SD)
Lena Hjorth (FP) §§62-69
Weste Brynestam (C)
Günter Dessin (V)
Elin Håkansson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Siv Brorsson (S)
Karl-Gustaf Johansson (M) §§69-71

Övriga närvarande ersättare

Jonas Nilsson (S)
Kerstin Johansson (S)
Mikael Wickström (S)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Gunnar Sandwall (M) §§62-69
Pernilla Cederholm (SD)
Göran Redeén (KD)

Tjänstemän

Martin Olsson, förvaltningschef
Eva Herbertson, utvecklingschef §§63-70
Maria Stivén, controller §§67-68
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontor
Ewa Carlsson-Sjögren, verksamhetschef
Susanne Nordin, verksamhetschef
Carina Thörnquist, verksamhetschef
Annika Tronje, socialt ansvarig samordnare
Stefan Mogren, verksamhetschef hälso- och sjukvård
Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare §§62-66
Lena Svensson, biståndshandläggare §§62-64
Irene Persson, biståndshandläggare §§62-68
Linda Nordin, kommunikatör

Övriga

Per Myrbeck, VD AB Karlskronahem §§67-69

Sekreterare

Madeleine Alm

Utses att justera

Weste Brynestam

2

16 juni 2014

Sekreterare

___________________
Madeleine Alm

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin

Justerare

___________________
Weste Brynestam

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

________________________
Madeleine Alm

Paragraf: 62 - 71

juni 2014

3

16 juni 2014

Diariet

ÄN.

§ 62
Presentation av ny kommunikatör
Linda Nordin är ny kommunikatör och arbetar 75% mot äldreförvaltningen
samt 25% mot Kommunledningsförvaltningen.
Ordförande hälsar Linda Nordin välkommen
Äldrenämnden beslutar
att informationen till dagens protokoll
______

4

16 juni 2014

Diariet

ÄN.2014.466.736

§ 63
Slutrapport biståndsbeslut särskilt boende
Ann-Charlotte Nedfors, chef myndighetskontoret, Lena Svensson,
biståndshandläggare, Irene Persson, biståndshandläggare föredrar
ärendet
Syftet och målet med projektet var att ta fram en modell för
biståndsbedömning på särskilt boende och att brukarna ska bli beviljade
individuella insatser.
Två biståndshandläggare har arbetat i projektet under perioden 10
februari- 15 juni 2014.
Den största delen av personerna som flyttade till Handelsträdgården kom
från andra särskilda boende. En modell har arbetats fram för de personer
som redan bor på särskilda boende som kan användas när
biståndsbedömning ska göras för samtliga personer som bor på
kommunens särskilda boende.
En modell har arbetats fram för de personer som flyttar in till särskilda
boendet hemifrån.
I slutrapporten belyser biståndshandläggarna svårigheten med att
använda intervjuverktyget BAS vid utredningar med personer som har en
demenssjukdom eller demensliknande symptom.
Socialstyrelsen skriver i SOSFS 2012:12 Allmänna råd att utredning bör
göras inom de områden som finns i intervjuverktyget BAS.
Äldreförvaltningen har påbörjat planering för införande av det
behovsinriktade och systematiska arbetssättet Äldres behov i centrum
(ÄBIC).
Arbetssättet ÄBIC planeras då även användas vid behovsbedömning på
särskilt boende.
För att alla personer som bor på Handelsträdgården ska få en individuell
bedömning av insatser kommer biståndshandläggarna fortsätta med
biståndsbedömning för de personer som flyttar in på Handelsträdgården
efter att projektet upphört.
Inför budgetarbetet tas erfarenheter och lärdom från projektet tillvara för
att säkerställa bemanningen på boendena.
För att genomföra biståndsbedömning med individuella hemtjänstinsatser
på samtliga särskilda boende krävs utökning med tre årsarbetare
biståndshandläggare från 2015-01-01.

Forts.

5

16 juni 2014

§ 63 forts
Slutrapport biståndsbeslut särskilt boende
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår Äldrenämnden besluta
att godkänna Slutrapport Biståndsbedömning särskilt boende
Handelsträdgården
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
_____

6

16 juni 2014

Diariet

7

ÄN.2014.407.810

§ 64
Länsgemensam folkhälsopolicy
Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare föredrar ärendet
Landstinget Blekinge har tillsammans med länets kommuner,
Länsstyrelsen och Region Blekinge tagit fram ett förslag till en
länsgemensam folkhälsopolicy. Förslaget är översänt till nämnder och
bolag samt folkhälsorådet i Karlskrona kommun för synpunkter som ska
lämnas senast den 25 juni 2014. Kommunledningsförvaltningen
sammanställer sedan kommunens gemensamma yttrande till Landstinget.
Den länsgemensamma folkhälsopolicyn kommer sedan att utgöra grunden
för Karlskrona kommuns egen folkhälsoplan för de kommande åren.
Förslag till länsgemensam folkhälsopolicy
Folkhälsopolicyns syfte är att:
- Främja en förstärkt länssamverkan kring befolkningens hälsa.
- Klargöra politisk prioritering och inriktning.
- Klargöra aktörernas ansvar att arbeta inom prioriterade
folkhälsoområden.
- Utgöra en grund för alla organisationers årliga planerings- och
budgetprocesser.
- Utgöra en grund för planering och utformandet av lokala och regionala
handlingsplaner, genomförande och uppföljning av länets folkhälsoarbete.
Förslaget anger fyra strategiska områden för det länsgemensamma
folkhälsoarbetet i Blekinge län. Dessa är goda livsvillkor, psykisk ohälsa,
ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) samt hälsofrämjande
levnadsvanor. Inom varje strategiskt område beskrivs sedan inriktningar
som gäller för de kommande åren.
Det gemensamma regionala folkhälsoarbetet leds av en styrgrupp som
består av representanter på högsta beslutande tjänstepersonnivå i länets
kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge län samt
Region Blekinge. Till styrgruppen knyts en arbetsgrupp som består av
kommunernas folkhälsosamordnare, landstingets folkhälsostrateg samt
representanter från länsstyrelsen och Region Blekinge.
Forts.

16 juni 2014
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§ 64 forts
Länsgemensam folkhälsopolicy
Den åldrande befolkningen är en av utmaningarna för en god folkhälsa i
länet enligt den senaste undersökningen Hälsa med lika villkor HLV.
Särskilda inriktningar som innehåller åtgärder för seniorer (åldersgruppen
65 år och äldre) finns inom strategiska områden goda livsvillkor, psykisk
ohälsa och hälsofrämjande levnadsvanor. De flesta inriktningarna gäller
hela befolkningen och har således betydelse för seniorer.
Äldreförvaltningens synpunkter
Övergripande reflektioner
De fyra strategiska områdena med tillhörande inriktningar ger en tydlig bild
av de politiska prioriteringarna för det fortsatta folkhälsoarbetet. Policyn
överensstämmer med kommunens eget mål med ökad social hållbarhet.
Den ska integreras med de övriga verksamhetsmål och i policydokumentet
påpekas att detta ställer krav på kunskap och engagemang hos politiker
och tjänstepersoner. I samband med framtagandet av den lokala
folkhälsoplanen bör behovet av utbildningssatsningar vägas in.
Implementering och uppföljning
Policydokumentet förverkligas i kommuner genom lokala handlingsplaner.
Fastställandet av mål samt uppföljning av måluppfyllelse tillsammans med
planerade aktiviteter följer de strukturer som varje kommun har för styrning
och uppföljning. Landstinget ansvarar att hälso- och sjukvården är
hälsoinriktad och flera av föreslagna inriktningar ansvaras för
huvudsakligen av landstingets organisation. I flera frågor som handlar om
folkhälsa bland seniorer behövs samarbete mellan landstinget och
kommuner. Behovet av regionala handlingsplaner kring särskilt viktiga
frågor där flera parter samarbetar bör bedömas i samband med
kommunens arbete med den egna handlingsplanen.
Mat och näring
Bakgrundstexten angående hälsofrämjande levnadsvanor tar upp
begreppen nyttig/onyttig mat respektive energität mat utan att definiera
dessa. I samband med att förebygga övervikt har dessa begrepp en
betydelse och för att tillgodose äldre och/eller sjuka personers
näringsbehov har de en annan betydelse. Begreppen bör definieras så att
de olika betydelserna klargörs i sina sammanhang.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att lämna sina synpunkter på Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014 - 2018
enligt ovan.
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
_____

16 juni 2014
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ÄN.2010.369.214

§ 65
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. etapp 1
Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare föredrar ärendet
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. för etapp 1 har översänts till
äldrenämnden för samråd. Synpunkter på detaljplanen ska lämnas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 13 juni 2014.
Beskrivning av ärendet
Planområdet Pottholmen etapp 1 omfattar området mellan järnvägen och
Borgmästarfjärden. I söder avgränsas området av Järnvägstorget och i
norr av Brohålan.
I programsamrådsfasen påpekade äldrenämnden områdets trafikprägel
som tillsammans med bullerproblematik ställer stora krav för att skapa
tillräckligt lugn och trygg boendemiljö, särskilt för personer som vistas i
området även dagtid. Länsstyrelsen har sedan gjort en bedömning att ”det
är möjligt att bebygga området trots rådande bullervärden om man arbetar
med en tyst sida vilket föreslås”.
Äldrenämnden föreslog också att planering av gång- och cykelvägar ska
ses över så att de är dimensionerade för den ökade gång- och
cykeltrafiken och ska separeras från varandra.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat att de stora cykelstråken
kommer att planeras för separat gång- och cykeltrafik, övriga vägar
bedöms klara blandtrafik.
I äldrenämndens yttrande lyfts behovet upp att bereda idéburna
organisationer möjlighet att flytta sin verksamhet i god tid till
ändamålsenliga lokaler innan delar av Strandgårdens byggnader rivs.
Senare har tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag hur lokalfrågan för
föreningsverksamhet kan lösas.
För övrigt menar Samhällsbyggnadsförvaltningen att trygghetsaspekten
säkerställs i den blandade bebyggelsestrukturen genom befolkade
gaturum och miljöer. Särskilt vikt kommer att läggas vid belysning av
området.

Forts.

16 juni 2014
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§ 65 forts
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. etapp 1
Äldrenämnden ansåg också att behovet av seniorbostäder och
trygghetsbostäder ska beaktas i fortsatt planarbete och informerade att det
kan bli aktuellt med en framtida etablering av ett omvårdnadsboende i
området även om det då inte fanns några planer för sådan etablering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat att frågan om olika
boendeformer diskuteras vidare.
Äldreförvaltningens synpunkter
Planförslaget tar väl hänsyn till de möjligheter som finns på Pottholmens
västra del. Äldreförvaltningens och äldrenämndens synpunkter har
bemötts och arbetats in i förslaget.
Äldreförvaltningen arbetar med förslag till plan för lokalisering av nya
omvårdnadsboenden och som lämnas till äldrenämnden för beslut under
hösten 2014. Exploatering av Pottholmen stämmer väl överens med
behovet av nya omvårdnadsboenden varför detaljplan för etapp 1 ska
omfatta möjlighet för en sådan etablering.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att lämna sina synpunkter på detaljplaneförslaget för Pottholmen 1 m.fl.,
etapp 1 enligt ovan.
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
_____

16 juni 2014
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Kommunledningsförvaltningen
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ÄN.2014.467.299

§ 66
Remiss Strandgården
Eva Herbertson, utvecklingschef föredrar ärendet
Kommunstyrelsen under vintern och våren 2014 utrett hur
föreningsverksamheten på Strandgården kan lokaliseras till byggnad 34
och därmed frigöra övriga byggnader inom området för kommande
exploatering av stadsdelen Pottholmen.
En rapport är sammanställd och bifogas som beskriver tillvägagångssätt
och slutsatser. Kommunstyrelsens allmänna utskott har tillstyrkt att
rapporten skall gå på remiss för att få in synpunkter från samtliga
föreningar och från berörda nämnder, Idrotts- och fritidsnämnden och
Äldrenämnden.
Ett slutligt förslag på genomförande av förändringar inom Strandgården
kommer att lämnas till kommunstyrelsen för beslut september 2014.
Äldrenämndens synpunkter på rapporten
Äldrenämndens arbetsutskott och kommunala pensionärsrådet har under
utrednings genomförande haft möjligheter att lämna löpande synpunkter
vid genomförda informationsinsatser under rapportens framtagande.
Äldrenämnden har inga synpunkter på förslag till samordning av lokalytor
för föreningsverksamhet inom Träffpunkt Strandgården till byggnad 34-an
äldrenämnden anser att förslaget motsvarar möjligheterna för föreningarna
att bedriva sin verksamhet i nya lokaler.
Äldrenämnden förslag till ansvarsfördelning mellan kommunens
förvaltningar i förhållande till Träffpunkt Strandgården
Äldrenämnden anser att det är viktigt inför en ny start av verksamheten
enligt framarbetad rapport att kommunens förvaltningar olika ansvar i
förhållande till Träffpunkt Strandgården är klarlagda.
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till remiss yttrande
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
______

16 juni 2014
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ÄN.2014.129.042

§ 67
Budget- och verksamhetsuppföljning per maj 2014
Maria Stivén, controller föredrar ärendet
Ekonomiskt utfall per maj 2014
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 enligt ständig budget 140501
uppgår till 739,9 mnkr. Nettokostnadsutfall per maj uppgår till 317,3 mnkr
och budgetavvikelsen till -11,2 mnkr.
Äldrenämnden redovisar bostadsanpassningsbidragen separat som har
en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Nettokostnadsutfallet för
bostadsanpassningsbidraget per maj uppgår till 3,3 mnkr och
budgetavvikelsen till 0,7 mnkr.
Äldreförvaltningen föreslår Äldrenämnden besluta
1. att godkänna upprättad rapport per maj 2014 samt,
2. att Uppdra till förvaltningschef att till Äldrenämnden i augusti ta fram
förslag till åtgärder för att minska Äldrenämndens befarade
budgetunderskott
Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
______

16 juni 2014

Diariet

ÄN.

§ 68
Hammarbygården
Martin Olsson, förvaltningschef, Per Myrbeck, VD AB Karlskronahem
föredrar ärendet
Ombyggnation av Hammarbygården har diskuterats.
Mer information i ärendet kommer under hösten
Äldrenämnden beslutar
att informationen till dagens protokoll
______
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§ 69
Delegeringsbeslut
a) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-06-04
b) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare.
- Beslutsdatum 140515
- Beslutsdatum 140522
- Beslutsdatum 140530
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
__________________
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§ 70
Meddelanden
a) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 6 maj 2014 §§129 Gemensamma
riktlinjer för måltidsverksamhet inom Karlskrona kommun
b) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 6 maj 2014 §§130 Förslag om
planerings- och debiteringsmodell för måltidstjänster
c) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 22 maj §§94 Utvecklingsprogram
för Karlskrona landsbygd 2014-2017
d) Protokoll från styrelsen för Leopold Rubens sjukvårdsfond 140604
____________

16 juni 2014

§ 71
Sommarhälsning
Ordföranden önskade äldrenämndens ledamöter och samtlig personal i
förvaltningen en solig och härlig sommar.
2:e vice ordförande önskade ordföranden detsamma.
________
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27 augusti 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnds sammanträde den
27 augusti 2014.

§ 72

Forsknings och utvecklingsavtal FoU avtal 2015-2019

§ 73

Hammarbygården

§ 74

Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 juni och den 31 juli 2014

§ 75

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser vecka 17, 2014

§ 76

Förslag till beslut om att införa det behovsinriktade och systematiska
arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) i Karlskrona kommun

§ 77

Beslut att ansöka om stimulansmedel för uppföljning av värdighetsgarantier

§ 78

Detaljplan för Garvaren 23 m.fl., Pantarholmen

§ 79

Delegeringsbeslut

§ 80

Meddelanden

§ 81
Övrigt
___________

1

27 augusti 2014

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Freden, Ruthensparre
onsdag den 27 augusti kl. 14.05 – 16.47

Beslutande

Ordförande

Jan-Åke Nordin (M)

Ledamöter

Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
Eva-Lotta Altvall (S) t.o.m. kl. 15.10 §§ 72 - 74
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Christer Göstasson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sigrid Johansson (M)
Marianne Nordin (M)
Alf Stålborg (SD)
Lena Hjorth (FP) t.o.m. kl. 16.25 §§ 72 - 76
Weste Brynestam (C)
Günter Dessin (V)

2

Tjänstgörande ersättare

Göran Redeén (KD)
Siv Brorsson (S) fr.o.m. kl. 15.10 §§ 75 – 81
Agneta Möller (FP) kl. 16.25 – 16.47 §§ 77 - 81

Övriga närvarande ersättare

Siv Brorsson (S) kl. 14.05 - 15.10 §§ 72 - 74
Kerstin Johansson (S) t.o.m. kl. 16.10 §§ 72 - del av § 76
Michael Wickström (S) t.o.m. kl. 16.25 §§ 72 - 76
Karl-Gustaf Johansson (M) kl. 14.05 – 16.28 §§ 72 - 78
Gunnar Sandwall (-)
Agneta Möller (FP) kl. 14.05 – 16.25 §§ 72 - 76
Sven-Åke Falkstrand (C)

Tjänstemän

Utvecklingschef Eva Herbertson
Controller Maria Stivén t.om. kl. 14.53
Medicinsk ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson
Biståndshandläggare Ing-Marie Adriansson
Biståndshandläggare Margareta Olsson
Myndighetschef Ann-Charlotte Nedfors
Verksamhetschef hemtjänst och dagliga aktiviteter Carina
Thörnquist
Biträdande verksamhetschef hemtjänst och dagliga
aktiviteter Maria Appelskog
Verksamhetschef hälso- och sjukvård Stefan Mogren
Verksamhetschef särskilt boende Ewa Carlsson Sjögren
kl. 15.15 – 16.25

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Günter Dessin (V)

27 augusti 2014
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Underskrifter
Sekreterare

___________________
Birgitta Dahl §§ 72 - 81

Ordförande

___________________
Jan-Åke Nordin §§ 72 - 81

Justerare

___________________
Günter Dessin §§ 72 - 81

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 28 augusti 2014, § 73, anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

2014, § 72, §§ 74 - 81,

27 augusti 2014

Kommunstyrelsen
Landstinget Blekinge
Handläggare
Controller ÄF
Diariet
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ÄN.2014.528.106

§ 72
Forskning och utvecklingsavtal FoU avtal 2015-2019
Gällande FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner
löper ut 2014 och nytt avtal ska tecknas för perioden 2015-2019.
Innehållet i överenskommelsen framgår av upprättad avtalstext.
I förslaget till avtal framgår att Karlskrona kommuns årliga kostnad uppgår
till 960 000 kr. Av dessa kostnader belastar 0,6 Mkr äldreförvaltningen.
Övriga kostnader delas mellan handikappförvaltningen och
socialförvaltningen.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att för åren 2015-2019 teckna avtal med Landstinget Blekinge gällande
gemensam forskning och utvecklingsenhet.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

__________
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Kommunstyrelsen
AB Karlskronahem
Tekniska nämnden
Handläggare
Diariet

ÄN.2014.529.282

§ 73
Hammarbygården
Äldrenämnden fattade beslut om ombyggnation av omvårdnadsboendet
Hammarbygården den 24 april 2013. Beslutet grundades sig på att det
finns delar som inte uppfyller krav på bra boende- och arbetsmiljöer.
Arbetsmiljöverket hade 2012 synpunkter på att arbetsmiljön inte var
tillfredställande för brukare med omfattande omvårdnadsbehov.
Äldreförvaltningen fick då i uppdrag att fortsätta planeringen och starta en
projektering tillsammans med tekniska nämnden och AB Karlskronahem.
Äldrenämnden har i fastställd budget/plan för 2014-2016 reserverat
ekonomiskt utrymme om 1.4 miljoner kr i ökade hyreskostnader från år
2015 till följd av de föreslagna ombyggnationerna.
Under maj månad 2014 gör AB Karlskronahem en fördjupad analys av
ombyggnadsalternativet och gör då bedömningen att en nybyggnation av
de tre lågdelarna blir obetydligt dyrare än en ombyggnation/renovering och
att en nybyggnation ger fler och bättre möjligheter både ur ett arbetsmiljösåväl som ur ett omvårdnadsperspektiv.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2014 var det tänkt att
nytt hyresavtal skulle tecknas. Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen och ärendet kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 september 2014. Anledningen är den fördjupade
analysen som påvisar att en om- och tillbyggnad bör ersättas av en
nybyggnation.
En nybyggnation av lågdelarna på Hammarbygården innebär följande för
äldrenämnden:
● Antalet lägenheter för uthyrning ökar med ca 6-10 stycken beroende på
planlösning. Det känns attraktivt då vi har minst antal lägenheter/äldre i
kommunens östra delar och behovet bedöms öka från och med 2016-17.
● En nybyggnation har bättre förutsättningar att i större omfattning följa det
av äldrenämnden fastställda ramprogrammet. Eventuella avsteg ifrån
ramprogrammet ska redovisas till äldrenämnden.

forts

27 augusti 2014
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§ 73 forts
Hammarbygården
● Ny årshyra beräknas till 2.3 miljoner kr, d.v.s. en ökning med 0.8
miljoner kr.
● Möjligheterna för hyresgästerna att bo kvar på Hammarbygården finns
oavsett om det blir nybyggnation eller renovering/ombyggnation.
● De delar som ska renoveras och som inte ingår i nybyggnationen ska
renoveras enligt tidigare beslut och finansieras med underhållsmedel från
AB Karlskronahem, vilket inte ska påverka hyresnivån.
● En utökad dialog med AB Karlskronahem och tekniska nämnden om
fortsatt renovering av de delar som inte påverkas av nybyggnationen.
● Projektgrupp ska bildas med representanter ifrån äldreförvaltningen,
tekniska förvaltningen och AB Karlskronahem. Gruppen tar fram förslag
som ska ligga till grund för nybyggnation samt ombyggnation/renovering.
Om kommunfullmäktige inte fattar beslut om nybyggnation så är det
angeläget att beslutet som återremitterades lyfts upp och beslutas istället.
Annars förlorar vi allt för mycket tid för att påbörja förändringarna i boende
och arbetsmiljö inom Hammarbygården.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
1. att hemställa att tekniska nämnden och AB Karlskronahem medverkar i
fortsatt planering och projektering av nybyggnation
2. att äldreförvaltningen återkommer till äldrenämnden med slutligt förslag
efter genomförd projektering
3. att information ges fortlöpande till boende, anhöriga och personal
4. att hemställa till budgetberedningen/kommunstyrelsen om utökad
budgetram motsvarade den hyresökning som inte finns med i tidigare
planering i äldrenämndens verksamhetsplan 2014.
5. att driftskostnader till följd av utökat antal lägenheter arbetas in i
att godkänna äldrenämndens verksamhetsplan 2015
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Äldrenämnden beslutar för egen del
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
_________

27 augusti 2014

Kommunstyrelsen
Revisionen
Ledningsgruppen ÄF
Diariet
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ÄN.2014.129.042

§ 74
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 juni och
den 31 juli 2014
Controller Maria Stivén föredrar ärendet.
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 enligt ständig budget 140613
uppgår till 739,4 mnkr. Nettokostnadsutfall per juli uppgår till 439,9 mnkr
och budgetavvikelsen till -13,9 mnkr.
Äldrenämnden redovisar bostadsanpassningsbidragen separat. Tilldelad
ram uppgår till 9,6 mnkr för 2014, nettokostnadsutfallet per juli uppgår till
5,4 mnkr och budgetavvikelsen till 0,2 mnkr.
Prognos för helåret 2014 är försämrad till -13,6 mnkr med anledning av
volymökningar inom ordinärt boende.
Vid äldrenämndens möte den 16 juni 2014 beslutade äldrenämnden att
uppdra till förvaltningschef att till augusti ta fram förslag på åtgärder för att
minska det befarade budgetunderskottet som då beräknades till totalt 5,9
mnkr. Timmarna för månaderna mars till maj visade då på minskat antal
beviljade timmar i ordinärt boende och budgetunderskottet för volym
hemtjänsttimmar beräknades till 11 mnkr.
Äldrenämndens ekonomiska utfall per juli 2014:
Behovet av omsorg i ordinärt boende har sedan 2012 ökat och bedöms
efter utfallet per juli månad öka med motsvarande 21 miljoner kronor i
förhållande till budget vid 2014 års slut.
För att möta den utvecklingen har äldrenämnden under samma period
minskat sitt innehav av lägenheter (omvårdnadsboende) från 816 till 786
och därutöver tomställt ytterligare 10 lägenheter i avvaktan på
renovering/nybyggnation på Hammarbygården. Idag finns det cirka 5-15
lägenheter som inte är uthyrda och det är den nivå förvaltningen behöver
för att kunna säkra skäligt erbjudande inom 3 månader, samt att
renovera/göra lägenheten inflyttningsklar igen.
Under perioden 2012-2014 ser förvaltningen ingen större förändring i vare
sig antalet brukare eller behov av omsorg. Under perioden 2013-2014 har
den enskildes omsorgsbehov ökat med 40 minuter/brukare.
forts
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§ 74 forts
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 juni och
den 31 juli 2014
Äldrenämnden gör idag ingen annan bedömning än att ovan beskrivna
utveckling kommer att fortsätta varvid äldrenämndens budget för
hemtjänsttimmar är underfinansierad med cirka 21 miljoner kronor med
anledning av volymökning.
Äldrenämndens prognos för 2014 visar efter juli månad på ett
överskridande på 13,6 miljoner kronor. Att prognosen på överskridandet
på årsbasis är lite lägre än överskridandet per juli månad beror bland
annat på att planerat inköp av verksamhetssystem i första
upphandlingsfasen blev överklagat och att det i andra upphandlingsfasen
inte inkom några giltiga anbud. Kostnaden för sjukvårdsmaterial är lägre
än vad tidigare bedömts och etablering- respektive avveckling i samband
med öppnandet av Handelsträdgården gick bättre än plan. Dessutom har
betalningsansvaret inte behövt användas i så stor omfattning. Delar av
dessa medel minskar det prognosticerade överskridandet men det är
insatser som gör det lättare innevarande år och är ingen långsiktig lösning.
Äldrenämnden har under de senaste två åren minskat antal
omvårdnadslägenheter/korttidsboende, samt har äldrenämnden tomställda
lägenheter i avvaktan på renovering/ombyggnation. Förvaltningens
bedömning är att verksamheten inte klarar sig med färre lägenheter fram
till 2016 och därefter att behovet av antalet lägenheter ökar.
Hemtjänstens verksamhet får ett allt större uppdrag då fler äldre väljer att
bo kvar hemma längre.
Förvaltningen har gjort en genomgång av de icke lagstadgade
verksamheterna, såsom förändrade intervaller för städning, minskad
omfattning av dagliga aktiviteter och nerdragning av tjänster som hanterar
förebyggande åtgärder och vars syfte är att ge bättre förutsättningar för
äldre att klara sin vardag och vara mindre beroende av insatser. De
besparingar som skulle kunna uppstå kommer inte att få någon effekt
under innevarande år.
Överläggningar har skett med nämndens ordförande för att bedöma om
det är realistiskt att lägga fram sparförslag som med största säkerhet inte
får effekter under innevarande år. Den gemensamma bedömningen är att
det blir först under 2015 som besparingseffekter kommer att uppstå.
Frågan om dessa förslag ska genomföras kommer att hanteras i samband
med budgetarbetet 2015 och plan 2016-2017.
forts
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§ 74 forts
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 juni och
den 31 juli 2014
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
1. att godkänna upprättad budgetuppföljning per juni och juli 2014.
På uppdrag av äldrenämndens ordförande föreslår förvaltningen att
äldrenämnden beslutar
1. att omgående meddela kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
nämnden befarar att den ökade volymen hemtjänsttimmar kan komma
att bidra till ett underskott om 2014 enligt gjord budgetuppföljning per
juli månad,
2. att uppdra till förvaltningen, att utreda, analysera och säkerställa den
aktuella prognosen gällande volymökning inom hemtjänsten, om den
är tillfällig eller långsiktig,
3. att denna analys skall redovisas på arbetsutskottets arbetsdagar i
september, samt
4. att efter gjord analys skall äldrenämnden redovisa resultatet för
kommunstyrelsen.
Yrkande
Kent Lewén (FP) och Peter Johansson (S) yrkar bifall på förvaltningens
förslag.
Jan-Åke Nordin (M) och Kent Lewén (FP) påtalar att de varit i kontakt med
kommunstyrelsens ordförande och ansvarigt kommunalråd och informerat
om det ekonomiska läget.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets och
äldrenämndens ordförandes förslag
_______

27 augusti 2014

Handläggare
Diariet

10

ÄN.2011.366.704

§ 75
Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser vecka 17, 2014
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Britt Mårtensson, informerar.
Under vecka 17 år 2014 besvarade de patientansvariga sjuksköterskorna (PAS) i särskilt boende en enkät om den kommunala hälsooch sjukvården i kommunen. Enkäten är sammanställd av medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) och undersökningen är en del i MAStillsynen.
I år ställdes frågor om patientansvarig sjuksköterska, patientansvariga
läkare och samverkan mellan dessa, förekomst av olika diagnoser och
antal diagnoser per individ, läkemedelshantering och läkemedel,
inkontinens, nutrition, andning och säkerhet.
Yrkande
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) påtalar att äldrenämnden förmedlar till
medicinskt ansvarig sjuksköterska synpunkter på förändring och förenkling
av redovisningen. Nämnden vill i fortsättningen att en lättläst version
upprättas så att lekmän förstår och kan värdera innehållet.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
_________

27 augusti 2014

Socialstyrelsen
Handläggare
Diariet

11

ÄN.2014.466.736

§ 76
Förslag till beslut om att införa det behovsinriktade och systematiska
arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) i Karlskrona kommun.
Biståndshandläggare Ing-Marie Adriansson och Margareta Olsson
föredrar ärendet.
Äldres behov i centrum, ÄBIC, är en modell som utvecklats för att skapa
förutsättningar för strukturerad vård- och omsorgsdokumentation. Den
informationen som dokumenteras om individen är därför beskriven med ett
gemensamt språk. Det gemensamma språket utgår från internationell
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF.
ÄBIC utgår från regelverket för handläggning och dokumentation inom
socialtjänsten och omfattar både handläggare och utförare inom
äldreomsorgen. Äldres behov i centrum bidrar till:
● Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
● Gemensamt språk och strukturerad dokumentation
● Bättre underlag för planering och uppföljning
Socialstyrelsen har fått uppdrag av regeringen att under 2014 fördela
70 miljoner kronor i prestationsersättning till kommuner som har utbildat
processledare samt före den 1 oktober 2014 beslutat att införa ÄBIC i
kommunen.
Två biståndshandläggare har genomgått Socialstyrelsens
processledarutbildning, totalt fyra dagar. En av biståndshandläggarna
planeras att arbeta på heltid med att planera och genomföra utbildningar
för att införa ÄBIC. Samverkan kommer att ske med övriga
Blekingekommuner och med stöd av Blekinge kompetenscenter.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att införa det behovsinriktade och systematiska arbetssättet Äldres behov i
centrum (ÄBIC) i Karlskrona kommun.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
_________

27 augusti 2014

Socialstyrelsen
Controller ÄF
Handläggare
Diariet
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ÄN.2011.213.047

§ 77
Beslut att ansöka om stimulansmedel för uppföljning av
Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun har sedan den 1 oktober 2013
infört tre lokala värdighetsgarantier som gäller inom hemtjänst, särskilt
boende och dagverksamhet. Syftet med garantierna är att tydliggöra för de
äldre och övriga medborgare om vad man kan begära och vilka
förväntningar man kan ha på äldreomsorgen i kommunen. Socialstyrelsen
erbjuder kommuner som arbetar för vidare implementering och uppföljning
av de införda garantierna att ansöka om prestationsersättning. Ansökan
skall vara socialstyrelsen tillhanda senast den 20 september 2014. Den
ekonomiska ersättningen som Karlskrona kommun kan ansöka om är
699 942 kronor.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna ansökan om prestationsersättning till Socialstyrelsen för
implementering och uppföljning av lokala värdighetsgarantier.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
__________
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Diariet

ÄN.2014.503.214

§ 78
Detaljplan för Garvaren 23 m.fl., Pantarholmen
Förslag till detaljplan för Garvaren 23 m.fl. är översänt till äldrenämnden
för samråd.
Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 22 augusti 2014. Därför
kommer äldrenämndens arbetsutskotts beslut att lämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen med reservation att eventuella
kompletteringar kan tillkomma vid äldrenämndens sammanträde.
Planområdet är beläget på Pantarholmen väster om Landsvägsgatan och
omfattar 0,6 ha (s.k. Brända tomten med omgivning). Kvarteret mitt emot,
på östra sidan av gatan, ägs av Stiftelsen Hemmet och omfattar bland
annat omvårdnadsboendet Pantern. Åt andra hållet tangerar planområdets
sydvästra hörn servicehuset Fregatten. Utöver dessa särskilda boendeformer för äldre är det många seniorer som är bosatta på Pantarholmen
trots att många av flerbostadshusen i området enligt den genomförda
inventeringen inte har så bra tillgänglighet.
Planförslagets syfte är att skapa ett område med nya bostadshus med tre
till sex våningar. Totalt planeras cirka 70 lägenheter på varierande
storlekar mellan 35 och 85 kvm, med tonvikt på mindre lägenheter.
Äldreförvaltningens synpunkter:
Planområdet har under de senaste åren använts som bilverkstad, garage,
parkering och återvinningsstation. Vissa delar av den befintliga
byggnationen brann ner för några år sedan. Verksamheter på tomten
innebar vissa störningar för brukare på Pantern så länge B-huset
användes för omvårdnadsboenden. Flytten av återvinningsstationen från
sin nuvarande plats till Västra Kvarngatan innebär att störande ljud
kommer att minska för boende på C-huset på Pantern.
De nya bostadshusen längs Landsvägsgatan planeras att byggas dels
med fem och dels med sex våningar, vilket innebär att husen blir något
högre än fastigheten där Pantern är belägen. Detta bedöms ändå inte
medföra betydande försämring för brukare i C-huset då deras lägenheter
har utsikt mot innergården alternativt Tullparken.
forts
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§ 78 forts
Detaljplan för Garvaren 23 m.fl., Pantarholmen
Lägenheterna på Fregatten bedöms inte påverkas av den nya
byggnationen.
Planområdet är beläget på Pantarholmen där det finns stor koncentration
av äldre hyresgäster, utöver personer som är bosatta på Pantern,
Fregatten och Stiftelsen Hemmets 55+ -boende. Många seniorer vill gärna
fortsätta att bo i den invanda miljön, även när det blir nödvändigt att flytta
till en mer tillgänglig bostad. Fastighetsägaren för Garvaren 23, HSB
Sydost, föreslås därför överväga att skapa ett trygghetsboende för äldre i
en lämplig del av den planerade byggnationen, med det stöd som finns att
söka hos Boverket och Karlskrona kommun och enligt
Hjälpmedelsinstitutets utredning ”Äldre är bra hyresgäster”.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att lämna sina synpunkter på förslaget till detaljplan för Garvaren 23 m.fl.
enligt ovan.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
__________

27 augusti 2014

§ 79
Delegeringsbeslut
1) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 2014-08-13.
2) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare
Beslutsdatum:
140610
140702
140715
140717
140721
140722
140724
140801
3) Delegationsbeslut från biståndshandläggare
beslutsdatum:
140401-140430
140501-140531
140601-140630
140701-140731

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
______________
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§ 80
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014:
1) § 113 Årsredovisning för år 2013 Karlskrona kommun
ÄN.2014.334.041
2) § 114 Resultat reglering bokslut 2013 och överföring investeringsmedel
ÄN.2014.334.041
3) § 116 Hyresavtal Hammarbygården
ÄN.2014.529.282
4) § 117 Antagande av fördjupad översiktsplan för Skärgården
ÄN.2012.739.214
5) § 118 Antagande av Va-plan för Karlskrona kommun
ÄN.2014.541.424
6) § 123 Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
ÄN.2014.382.041
7) § 124 Delårsrapport per den 30 april 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
ÄN.2014.382.041
8) § 138 Svar på motion om att införa äldreombudsman i
Karlskrona kommun
ÄN.2014.15.739
Underrättelser:
9) Förvaltningsrätten i Växjö 2014-07-04 Mål nr. 1516-14
Beslut enligt socialtjänstlagen
ÄN.2014.355.108
forts
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§ 80 forts
Meddelanden
10) Inspektionen för vård och omsorg 2014-07-08 Dnr. 8.5-18871/2014
Möjlighet att lämna synpunkter
ÄN.2014.552.730

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 - 10.
_________
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Handläggare
Diariet

18

ÄN.2014.695.026

§ 81
Övrigt
Nattpatrullerna
Verksamhetschef för hemtjänst och dagliga aktiviteter, Carina Thörnquist,
informerar om nattpatrullernas situation, vilket berör arbetsbelastning,
möjligheter att rapportera, ta måltidsuppehåll och möjlighet till
toalettbesök under natten. Arbetsbelastningen samt möjligheter att
rapportera kommer att ses över. Normalnatt finns utrymme att ta rast,
tillgång till lokaler för att äta och möjlighet att göra toalettbesök.
Verksamhetschefen kommer att ha en dialog med nattpatrullerna och
information om fortsatt utvecklingsarbete kommer att lämnas till
äldrenämndens arbetsutskott.

Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________

1
24 september 2014

Ärendeförteckning till äldrenämndens sammanträde den 24 september 2014

§ 82 Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för äldrenämnden
per augusti 2014
§ 83 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§
§ 84 Information om projekt nattro
§ 85 Information om förändrat arbetssätt bemanning
§ 86 Information om slutrapportering omvårdnadslyftet
§ 87 Information om Peppar peppardagen
§ 88 Delegeringsbeslut
§ 89 Frågor
______

1

2
24 september 2014

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
onsdagen den 24 september 2014 kl. 14.00 – 16.40

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Eva-Lotta Altvall (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Christer Göstasson (S)
Ann-Marie Branje (M)

Sigrid Johansson M)
Marianne Nordin (M)
Alf Stålborg (SD)
Weste Brynestam (C)
Tjänstgörande ersättare

Kerstin Johansson (S)
Agneta Möller (FP)
Michael Wickström (S)
Göran Redeén (KD)

Närvarande ersättare

Karl-Gustaf Johansson (M)
Gunnar Sandwall (-)
Sven-Åke Falkstrand (C)

Tjänstemän

Förvaltningschef Martin Olsson
Utvecklingschef Eva Herbertson fr.o.m. kl. 14.50
Ansvarig controller Maria Stivén t.o.m. kl. 16.35
Myndighetschef Ann-Charlotte Nedfors
Bitr. verksamhetschef Maria Appelskog
Områdeschef Carina Bengs t.o.m. kl. 15.50
Verksamhetschef resurs och kompetens Susanne Nordin
Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm fr.o.m. kl. 14.35 – 16.35
Verksamhetschef särskilt boende Ewa Carlsson Sjögren
Verksamhetschef hemtjänst Carina Thörnquist
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen
Stefan Mogren
HR-specialist Anna Neij t.o.m. kl. 14.40
Kommunikatör Linda Nordin
Nämndsekreterare Birgitta Dahl

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Kent Lewén (FP)

2
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24 september 2014

Underskrifter

Sekreterare

_____________________
Birgitta Dahl §§ 82 - 89

Ordförande
_____________________
Jan-Åke Nordin §§ 82 - 89
Justerare

_____________________
Kent Lewén §§ 82 - 89

Tillkännagivande av protokolljustering har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten

2014 anslagits på

………………………………………
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ledningsgruppen ÄF
Diariet

ÄN.2014.384.041

§ 82
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
äldrenämnden per augusti 2014
Ansvarig controller Maria Stivén och myndighetschef Ann-Charlotte
Nedfors föredrar ärendet.
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 uppgår till 739,1 mnkr enligt
ständig budget den 31 oktober 2014. Nettokostnadsutfall per augusti
uppgår till 498,5 mnkr och budgetavvikelsen till -13,9 mnkr.
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag
separat, vilken har en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr.
Nettokostnadsutfallet för bostadsanpassningsbidraget per augusti uppgår
till 5,8 mnkr och budgetavvikelsen till 0,6 mnkr.
Prognos för helåret 2014 uppgår till – 9,9 mnkr, vilket är en förbättring med
3,7 mnkr jämfört med juli. Anledningen till detta är dels högre intäkter och
dels lägre kostnader för trygghetslarm, sjukvårdsartiklar och introduktion.
Volymökningar inom ordinärt boende står för det största underskottet,
jämfört med budget, med en prognos på – 21 mnkr. Reserver om totalt
7,5 mnkr väger tillsammans med andra kostnadsminskningar upp mer än
hälften av underskottet.
Övrig rapportering som ingår i delårsrapporten är personalredovisning,
personalnyckeltal, verksamhetsstatistik, styrkort samt utfall, internkontroll
och måluppfyllnad enligt kommunstyrelsens mål.
Därutöver föredrar ansvarig controller Maria Stivén och myndighetschef
Ann-Charlotte Nedfors den analys förvaltningen gjort avseende
volymökningen inom hemtjänsten.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
1. att godkänna upprättad delårsrapport per augusti 2014, samt
2. att överlämna delårsrapport per augusti till revisionen.
forts
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§ 82 forts
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
äldrenämnden per augusti 2014
Yrkande
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) yrkar att med anledning av den utredning
och analys av volymökningen inom hemtjänsten, som presenterats för
äldrenämndens arbetsutskott och idag för äldrenämnden, konstateras att
volymökningen är av långsiktig karaktär. Exklusive volymökningen, går
nämndens budget med plus. Med anledning därav förslås äldrenämnden
besluta:
1. att informera budgetberedningen om volymökningen,
2. att informera kommunstyrelsen angående den gjorda analysen, samt
3. att uppmana förvaltningen, att om möjligt minska kostnaden för den
befintliga verksamheten, dock ej biståndsbedömda insatser och
besparingar som inte får effekter under innevarande år.
Eva-Lotta Altvall (S) yrkar bifall på ordförande Jan-Åke Nordins (M)
tilläggsyrkanden.

Äldrenämnden beslutar
1. att godkänna upprättad delårsrapport per augusti 2014,
2. att överlämna delårsrapport per augusti till revisionen,
3. att informera budgetberedningen om volymökningen,
4. att informera kommunstyrelsen angående den gjorda analysen, samt
5. att uppmana förvaltningen, att om möjligt minska kostnaden för den
befintliga verksamheten, dock ej biståndsbedömda insatser och
besparingar som inte får effekter under innevarande år.
_______
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ledningsgruppen ÄF
Diariet

ÄN.2014.703.730

§ 83
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen av ej
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, med början den 1 juli 2006,
var tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställts inom
tre månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till
kommunens revisorer och till socialstyrelsen (individbaserade rapporter).
Äldrenämnden rapporterar, per den 30 juni 2014, att det fanns beslut som
inte verkställts inom tre månader.
Skälen till att beslut inte verkställts:
 6 st. Tackat nej till anvisning, brukare önskar invänta
boendeplacering enligt önskemål.
 2 st. Blivit verkställt, dock inte inom 3 månader.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, socialstyrelsen samt till
kommunens revisorer.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
______
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24 september 2014

Diariet

ÄN.2014.386.739.

§ 84
Information om projekt nattro
Biträdande verksamhetschef, Maria Appelskog, informerar att projekt
nattro skulle ha startat den 1 september 2014, men att starten dröjer
p.g.a. tekniska problem.
Sju brukare och deras anhöriga har frivilligt valt att delta i projektet.
All teknik måste vara på plats innan projektet startas, därefter
tre månaders testperiod.

Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Diariet

ÄN.2013.911.022

§ 85
Information om förändrat arbetssätt bemanning
Områdeschef Carina Bengs informerar om följande:















Nytt sätt att bemanningsplanera
Organisation
Vad bemanningsplaneringen ska leda till
Ledord
Vad den nya bemanningsplaneringen innebär
Arbetsmodellen
Hur det ska gå till
Vilka förutsättningar som krävs för att kunna starta upp varje etapp
Tidsplan
Etapper och preliminära tider
Stöd i genomförandet
Områdeschefens uppgifter
Förväntade effekter
Hur få mer information?

Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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24 september 2014

Diariet

ÄN.2013.914.047

§ 86
Information om slutrapportering omvårdnadslyftet
Verksamhetschef för resurs och kompetens, Susanne Nordin, informerar
om följande:








Statens satsningar inom grundläggande omvårdnadskompetens
åren 2011- 2014
Start och förberedelse hösten 2011
Effekten: Samtliga fast anställda har haft möjligheten att gå en
omvårdnadsutbildning
Resultat den 30 juni 2014
Utfallet: Ca 120 personer har fullföljt en fullständig
omvårdnadsutbildning. Satsningen bedöms som lyckad då
andelen med omvårdnadsutbildning inom äldrenämndens
verksamhet har höjts
Återstår: Slutavräkning från socialstyrelsen på 2014 års bidrag.
Äldreförvaltningen har ansökt om att ta del av premie
utifrån respektive kommuns utfall.

Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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24 september 2014

Diariet

ÄN.214.650.709

§ 87
Information om Peppar peppardagen
Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm informerar om följande:
Arbetsgruppen har efter fjolårets utvärdering utgått från tre teman:
Hälsa, att välja äldreomsorg samt skattereduktion för ROT- och RUTtjänster.
Äldrenämnden lämnar synpunkter inför nästa års planering.

Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
______
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24 september 2014

§ 88
Delegeringsbeslut
1) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll den 18 september 2014
2) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare
Beslutsdatum:
140820
140909
140915
3) Beslut avseende ansökan om godkännande som utförare av
biståndsbedömda hemtjänstinsatser
ÄN.2014.511.730

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
__________
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24 september 2014

§ 89
Frågor
Arvode för augusti 2014
Äldrenämnden efterfrågar utbetalning av arvode för augusti månad.
Nämndsekreterare Birgitta Dahl svarar att arvodesutbetalningen
försenats p.g.a. den pågående omorganisationen och kommer att
utbetalas i oktober.
________
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22 oktober 2014

Ärendeförteckning till äldrenämndens sammanträde den 22 oktober 2014

§ 90 Presentation av ny utförare FemtioFemPlus AB
§ 91 Budget- och verksamhetsuppföljning per 30 september 2014 och prognos 2014
§ 92 Sammanträdesplan 2015
§ 93 Information om avvikelse, fel och brist, klagomål, Lex Sarah
§ 94 Riktlinjer för mat, måltider och måltidsmiljö
§ 95 Redovisning av uppföljning nattfasta, särskilt boende
§ 96 Information om personalnyckeltal
§ 97 Information om förändrat arbetssätt
§ 98 Uppföljning av Peppar peppardagen
§ 99 Delegeringsbeslut
§ 100 Meddelanden
§ 101 Övrigt
______
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2
22 oktober 2014

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 14.00 – 17.18

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Jan-Åke Nordin (M)
Peter Johansson (S)
Eva-Lotta Altvall (S) kl. 14.00-17.03 §§ 90 - del av 98
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Christer Göstasson (S)
Ann-Marie Branje (M)

Sigrid Johansson M)
Marianne Nordin (M)
Alf Stålborg (SD)
Weste Brynestam (C)
Tjänstgörande ersättare

Agneta Möller (FP) kl. 14.00-16.50 §§ 90 – del av 97
Göran Redeén (KD)
Karl-Gustaf Johansson (M) kl. 14.00-17.15
§§ 90 – del av 101
Siv Brorsson (S)
Jonas Nilsson (S) kl. 17.05-17.18 §§ 99 – 101
Sven-Åke Falkstrand (C) kl. 17.03-17.18 §§ 98– 101

Närvarande ersättare

Jonas Nilsson (S) kl.14.00-17.05 §§ 90 – 98
Kerstin Johansson (S) kl. 14.00-16.13 §§ 90 – del av 94
Michael Wickström (S) kl. 14.00-16.55 §§ 90 – del av 97
Gunnar Sandwall (-)
Sven-Åke Falkstrand (C) kl. 14.00-17.03 §§ 90 – 97

Tjänstemän

Förvaltningschef Martin Olsson
Chef FemtioFemPlus AB i Blekinge
Mattias Lindberg och Ellinor Prising Lindberg
Myndighetschef Ann-Charlotte Nedfors
Verksamhetschef särskilt boende Ewa Carlsson Sjögren
Verksamhetschef hemtjänst Carina Thörnquist
Verksamhetschef resurs och kompetens Susanne Nordin
kl. 14.10 – 17.18
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen
Stefan Mogren kl. 14.00-16.55
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson
Socialt ansvarig samordnare Annika Tronje
HR-specialist Anna Neij kl. 14.00-16.48
Ansvarig controller Maria Stivén kl. 14.00-16.55
Kommunikatör Linda Nordin kl. 14.00-16.30
TF chef myndighetskontoret Ann-Catrin Carlsson
Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm kl. 15.40-16.50
Nutritionsansvarig dietist, Jeanette Falck kl. 15.30-16.48
Projektledare Carina Bengs kl. 14.00-16.55
2
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22 oktober 2014

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Peter Johansson (S)

Underskrifter
Sekreterare

_____________________
Birgitta Dahl §§ 90 - 101

Ordförande
_____________________
Jan-Åke Nordin §§ 90 - 101
Justerare

_____________________
Peter Johansson §§ 90 - 101

Tillkännagivande av protokolljustering har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten

2014 anslagits på

………………………………………
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22 oktober 2014

Diariet

ÄN.2014.511.730

§ 90
Presentation av ny utförare FemtioFemPlus AB
Chef för Femtiofemplus AB i Blekinge, Mattias Lindberg och Ellinor Prising
Lindberg, informerar om företaget FemtioFemPlus som startade i
Helsingborg år 2009. Företaget etablerades i Blekinge i maj 2014.

Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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22 oktober 2014

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ledningsgruppen ÄF
Diariet

ÄN.2014.129.042

§ 91
Budget- och verksamhetsuppföljning för äldrenämnden per 30
september 2014
Ansvarig controller Maria Stivén föredrar ärendet.
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 uppgår till 739,1 mnkr enligt
ständig budget den 31 augusti 2014. Nettokostnadsutfall per september
uppgår till 560,3 mnkr och budgetavvikelsen till -15,1 mnkr.
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag
separat med en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Nettokostnadsutfallet
för bostadsanpassnings-bidraget per augusti uppgår till 6,7 mnkr och
budgetavvikelsen till 0,5 mnkr.
Prognos för helåret 2014 uppgår till – 9,9 mnkr, vilket är oförändrat jämfört
med augusti. Volymökningar inom ordinärt boende står för det största
underskottet, jämfört med budget, med en prognos på – 21 mnkr.
Reserver om totalt 7,5 mnkr väger tillsammans med andra
kostnadsminskningar upp mer än hälften av underskottet.
Övrig rapportering som ingår i delårsrapporten är personalredovisning och
styrkort samt utfall.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för
äldrenämnden per 30 september 2014.
Yrkande
Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
______
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22 oktober 2014

Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen ÄF
Diariet

ÄN.2013.842.006

§ 92
Sammanträdesplan 2015
Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan år 2015
för äldrenämndens arbetsutskott, äldrenämnden, kommunala
pensionsrådet (KPR), KPR:s arbetsutskott, samt tider för beredning.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
1. att sammanträdet den 14 januari 2015 inleds med ett sammanträde av
äldrenämnden kl. 13.00, för att utse nämndens nya arbetsutskott som
därefter tar vid med sitt första sammanträde, samt
2. att anta äldrenämndens sammanträdesplan för år 2015 med ändring
enligt punkt 1 ovan.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
__________
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22 oktober 2014

Diariet

ÄN.2014.703.730

§ 93
Information om avvikelse fel och brist, klagomål, Lex Sarah
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Britt Mårtensson, informerar om
fallrapporter den 1 januari - den 30 juni 2014
 fördelning av fallkonsekvenser (1272 st. fall)
 Fall andel kvinnor och män (fler män faller, men kvinnorna får oftare
allvarlig skada)
Socialt ansvarig samordnare, Annika Tronje, informerar om antal
avvikelser medelvärde 12 månader:
 Ej utförd insats (oftast personalbrist som är orsak)
 Brist i informationsöverföring (skapa rutin/checklista för att undvika
denna brist)
 Felaktigt utförd insats (fattas personal – gör det på kortare tid)
 Fysiskt eller psykiskt våld eller hot om våld (brukare mot andra
brukare)
 Brister i rehabilitering (få anmälningar)
 Brister i trygghetslarm (oftast beroende på ”glömt sätta på larm”)
 Annan avvikelse (det som inte ryms inom kategorierna ovan)
Lex Sarah den 1 maj – 31 augusti 2014
 Två händelser rapporterade på särskilt boende. En bedömdes som
risk för missförhållande, den andra som ett missförhållande.
Uppdrag från förvaltningschef genomförs nu för att liknande
händelser inte ska inträffa igen.
Synpunkter klagomål – mätperioder januari-april, samt maj-augusti 2014
 55 synpunkter har inkommit under januari-augusti. Alla synpunkter
är åtgärdade och besvarade.
Brukardialog särskilt boende januari-augusti 2014 (bra resultat)
Brukardialog hemtjänst kommunal regi januari-augusti 2014 (bra resultat)
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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Serviceförvaltningen
Handläggare
Diariet

ÄN.2013.304.001

§ 94
Riktlinjer för mat, måltider och måltidsmiljö
Nutritionsansvarig dietist, Jeanette Falck, föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2014 § 129 om att respektive
nämnd/förvaltning ska ta fram tillämpningsanvisningar för den egna
verksamheten med utgångspunkt i de kommungemensamma riktlinjerna.
Tillämpningsanvisningarna ska gälla senast från den 1 januari 2015.
I enlighet med detta har äldreförvaltningen tagit fram Riktlinjer för mat,
måltider och måltidsmiljö inom den egna förvaltningen.
Den 23 september 2014 beslutade Socialstyrelsen i författningen SOSFS
2014:XX (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande
och behandling av undernäring) att det ska finnas rutiner gällande
förebyggande och behandling av undernäring i alla verksamheter som
omfattas av Hälso- och Sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen fr.o.m. den
1 januari 2015. Riktlinjerna för mat, måltider och måltidsmiljö är även
framtagna för att uppfylla denna föreskrift.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
1. att anta Riktlinjer för mat, måltider och måltidsmiljö enligt bilaga
2. att riktlinjerna ersätter Kvalitetshandbok, kost och nutrition (2009)
Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
_______
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Diariet

ÄN.2014.797.739

§ 95
Redovisning av uppföljning nattfasta, särskilt boende
Nutritionsansvarig dietist, Jeanette Falck, informerar om nattfasta, samt
mätningar gjorda hösten 2013 och våren 2014.







Vad nattfastan spelar för roll – max 11 timmar
Varför vi ska sträva efter en nattfasta under 11 timmar:
- Förlust av muskelmassa
- Försämrat immunförsvar
- Sår/försämrad läkning av sår
- Fall
- Ökad sjuklighet
- Ökad dödlighet
- Infektioner
Nattfasta – antal avdelningar
Andel brukare med nattfasta kortare än 11 timmar
Återkoppling
- Statistik till områdescheferna
 Varför arbetar vi med nattfastan
 Förslag på åtgärder
 Möjlighet att bjuda in dietist på APT
-

Statistik till sjuksköterskorna

Yrkande
Peter Johansson (S) yrkar att äldreförvaltningen får i uppdrag att till
nämndens sammanträde i december, redovisa vilka åtgärder som gjorts
för att minska nattfasta längre än 11 timmar.
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) finner att nämnden tar informationen till
dagens protokoll, samt beslutar i enlighet med Peter Johanssons (S)
tilläggsyrkande.
forts
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§ 95 forts
Redovisning av uppföljning nattfasta, särskilt boende

Äldrenämnden beslutar
1. att ta informationen till dagens protokoll, samt
2. att äldreförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i
december, redovisa vilka åtgärder som gjorts för att minska nattfasta
längre än 11 timmar.
______
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22 oktober 2014

Diariet

ÄN.2014.384.041

§ 96
Information om personalnyckeltal
HR-specialist Anna Neij går igenom personalnyckeltalen för perioden den
1 december 2013 – den 31 juli 2014.






Förvaltningen har minskat så väl antalet tillsvidareanställda som
visstidsanställda. Alla naturliga avgångar har inte återbesatts.
Övertidsuttaget i förvaltningen har ökat med 0,8 timmar per anställd
Under första halvan av 2014 har flera boenden stängt och ett nytt
boende öppnat upp.
Sjuktalen har ökat med 1,8 dagar per anställd. (Det är den längre
sjukfrånvaron, dag 14 och mer som har ökat. Det är den äldre
gruppen medarbetare som är sjuka många dagar).
Frisknärvaron, mindre än 5 dagars frånvaro, har ökat och är
66.4 %.

Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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Diariet

ÄN.2013.911.022

§ 97
Information om förändrat arbetssätt
Projektledare Carina Bengs informerar om förhandlingar genomförda
den 16 oktober 2014 mellan arbetsgivare och arbetstagarparten
Kommunal. Arbetsgivaren inväntar nu en förhandling enligt MBL § 14.
Enligt styrgruppens beslut den 21 oktober 2014 framflyttas startdatum av
första etappen. Förberedande arbete och processer i bemanningsplaneringen fortlöper enligt planerat.
Projektledare ska tillsammans med styrgrupp se över hur tidsplanen för
implementeringen kan komma att påverkas av beslutet, gällande nytt
startdatum i etapp ett.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________

12

13
22 oktober 2014

Diariet

ÄN.2014.650.709

§ 98
Uppföljning av Peppar peppardagen
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) redogör för medborgarnas synpunkter på
Peppar peppardagen.

Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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§ 99
Delegeringsbeslut
1) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll den 8 oktober 2014
2) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare:
Beslutsdatum:
140922 + 140923
141002
141005
141013
3) Äldrenämndens arbetsutskotts beslut den 18 september 2014
§ 76 Individärende – ansökan om ledsagning
§ 77 Individärende – ansökan om ledsagning
4) Delegationsrapport ÄF SoL, beslutsdatum:
140801 - 140831
140901 - 140930
5) Beslut avseende ansökan om godkännande som utförare av
biståndsbedömda hemtjänstinsatser
ÄN.2014.678.730
ÄN.2014.700.730

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
__________
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§ 100
Meddelanden
1) Kommunövergripande samverkansgruppens protokoll 2014-05-28
Kommunfullmäktiges beslut den 18 september 2014
2) § 159 Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och energi- och
klimatprogram
ÄN.2014.798.042
3) § 160 Återremiss hyresavtal Hammarbygården
ÄN.2014.529.282
4) § 169 Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun
ÄN.2014.15.739

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 - 4.

_________
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§ 101
Övrigt
Avtackning
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) överlämnar för äldrenämndens räkning
en blomma till myndighetschef Ann-Charlotte Nedfors, som nu går i
pension, och tackar för hennes insatser under åren.
---Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser” har publicerats
Verksamhetschef för hemtjänst, Carina Thörnquist och medicinskt
ansvarig sjuksköterska, Ann-Britt Mårtensson, ger en kortfattad
redovisning av Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker äldre om
äldreomsorgen” som publicerats idag. En djupare analys kommer att
presenteras för nämnden vid ett senare tillfälle.
________
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Sammanträdesdatum

18 november 2014
ÄLDRENÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde
den 18 november 2014

§ 102 Budget- och verksamhetsuppföljning per 31 oktober 2014
§ 103 Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona
§ 104 Förslag till svar internremiss – Handlingsplan mot korruption
§ 105 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda
beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§
§ 106 Information om Projekt Nattro
§ 107 Information om förändrat arbetssätt
§ 108 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 109 Meddelanden
§ 110 Övrigt

Sign

Blad

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 november 2014
ÄLDRENÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
tisdagen den 18 november 2014 kl. 14.00 – 15.05

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Ledamöter

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Christer Göstasson (S)
Ann-Marie Branje (M)

Sigrid Johansson M)
Marianne Nordin (M)
Alf Stålborg (SD)
Weste Brynestam (C)
Günter Dessin (V)
Elin Håkansson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Agneta Möller (FP)

Närvarande ersättare

Siv Brorsson (S)
Kerstin Johansson (S)
Gunnar Sandwall (-)
Pernilla Cederholm (SD)
Sven-Åke Falkstrand (C)
Göran Redeén (KD)

Tjänstemän

Förvaltningschef Martin Olsson
Ansvarig controller Maria Stivén
Tf myndighetschef Ann-Catrin Carlsson
Projektledare Ewa Carlsson Sjögren kl. 14.00-14.15
Verksamhetschef hemtjänst Carina Thörnquist
Verksamhetschef särskilt boende Maria Appelskog
Verksamhetschef resurs och kompetens Susanne Nordin
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen
Stefan Mogren

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Eva-Lotta Altvall (S)

Sign

Blad

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 november 2014
ÄLDRENÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

_____________________
Elisabeth Arebark §§ 102 - 110

Ordförande
_____________________
Jan-Åke Nordin §§ 102 - 110
Justerare

_____________________
Eva-Lotta Altvall §§ 102 - 110

Tillkännagivande av protokolljustering har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………

Sign

Blad

Sign

Sign

2014 anslagits på

Sammanträdesdatum

Blad

18 november 2014

4

ÄLDRENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ledningsgruppen ÄF
Diariet

ÄN.2014.129.042

§ 102
Budget- och verksamhetsuppföljning för äldrenämnden
per 31 oktober 2014
Ansvarig controller Maria Stivén föredrar ärendet.
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 uppgår till 739,1 mnkr enligt ständig
budget den 31 augusti 2014. Nettokostnadsutfall per oktober uppgår till
623,7 mnkr och budgetavvikelsen till -16,4 mnkr.
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag
separat med en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Nettokostnadsutfallet
för bostadsanpassningsbidraget per oktober uppgår till 8,2 mnkr och
budgetavvikelsen till -0,2 mnkr.
Prognos för helåret 2014 uppgår till – 9,0 mnkr för äldrenämnden exklusive
bostadsanpassning. Volymökningar inom ordinärt boende står för det
största underskottet, jämfört med budget, med en prognos på – 23 mnkr.
Reserver om totalt 7,5 mnkr väger tillsammans med andra
kostnadsminskningar upp mer än hälften av underskottet.
Kostnader för bostadsanpassning har ökat under hösten och en negativ
avvikelse om 0,5 mnkr beräknas nu för helåret.
Övrig rapportering som ingår i delårsrapporten är personalredovisning och
styrkort samt utfall.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för
äldrenämnden per 31 oktober 2014.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________
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Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 november 2014
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ÄLDRENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Diariet

ÄN.2012.151.709

§ 103
Framtidsprogram för det goda åldrandet Karlskrona
Förvaltningschef Martin Olsson föredrar ärendet.
För att peka ut riktningen för framtidens äldreomsorg inom Karlskrona
kommun har äldrenämnden tillsammans med pensionärsorganisationer,
andra idéburna organisationer samt tjänstemän inom förvaltningen, arbetat
fram framtidsprogrammet för det goda åldrandet i Karlskrona. Kommunens
övriga förvaltningar har medverkat i framtagandet av programmet genom
en seminariedag.
Framtidsprogrammet ska visa vägen för hur Karlskrona kommun skapar de
bästa möjliga förutsättningarna för äldre personer att leva ett bra liv även
vid stigande ålder.
Programmet är ingen detaljerad karta, utan ett program som visar på nya
förväntningar som kan komma att ställas och vilka möjligheter som finns på
vägen dit.
Äldrenämnden har för egen del reviderat framtidsprogrammet från den 28
augusti 2008. Det tidigare framtidsprogrammet var mer inriktat på den
verksamhet som äldrenämnden ansvarar för. Äldrenämndens
framtidsprogram kommer att beslutas i äldrenämnden efter att
Kommunfullmäktige antagit ”Framtidsprogram för det goda åldrandet i
Karlskrona”.
Äldrenämndens arbetsutskott förslår äldrenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att anta Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 november 2014
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ÄLDRENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Diariet

ÄN.2014.744.106

§ 104
Förslag till svar internremiss - Handlingsplan mot korruption
Sammanfattning av internremissens innehåll:
Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 § 29 i samband med
fastställande av internbudget och verksamhetsplan för kommunledningsförvaltningen, att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan
för att motverka korruption.
En översyn har gjorts av styrdokument med koppling till området.
Förslag på nya styrdokument lämnas enligt följande:





Policy mot mutor och andra oegentligheter
Riktlinjer mot mutor
Riktlinjer bisyssla
Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor.

Policy och riktlinjer avseende upphandling respektive sponsring har relativt
nyligen fastställts. Arbetsgruppen har bedömt att dessa utgör en bra
vägledning på respektive område och att i nuläget inte revidera dem.
Remissen innehåller även handlingsplan för:




Utbildning och förankring
Rutin då korruptionsbrott misstänks eller upptäcks
Förslag till nämnder och styrelser om att förstärka den
interna kontrollen, med sikte på att minska oegentligheter

Svar skall skickas till kommunledningsförvaltningen senast
den 14 november. Äldreförvaltnings svar på internremiss - Handlingsplan
mot korruption:
Äldreförvaltningen ser vikten av att ha en upprättad handlingsplan mot
korruption. Förvaltningens bedömning är att framtagna styrdokument,
policy, riktlinjer och handlingsplan på ett bra sätt förtydligar vad som gäller
forts
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§ 104 forts
Förslag till svar internremiss - Handlingsplan mot korruption
och att det behövs vägledande dokument, då förvaltningen ibland hamnar i
svåravvägda bedömningar i vardagen. Förvaltningen har sedan tidigare
haft riktlinjer/regler för sekretess, gåvor, testamenten och hantering av
privata medel. Dessa riktlinjer/regler finns väl beskrivna i förslag till nya
dokument.
Förvaltningens medarbetare har vid olika tillfällen blivit erbjudna t.ex.
trisslotter av samverkanspartners, lotter som kan leda till större vinster, då
frågan uppstått hur detta i så fall skulle komma att hanteras. Förvaltningen
föreslår därför att ett förtydligande görs om regelverket kring mottagandet
av t.ex. trisslotter.
Utbildningsinsatser
Förvaltningen vill särskilt framhålla information, utbildning och förankring
om dessa nya riktlinjer. Förvaltningen anser också att ett samlat
informationsmaterial ska tas fram kommunövergripande, gällande all
anställd personal inom Karlskrona kommun.
Rutin då korruptionsbrott misstänks eller upptäcks
Att rutinerna för den särskilda mottagningsfunktionen tydliggörs, så att
ansvarig chef/nämnd underrättas för att snabbt kunna bedöma, agera och
åtgärda.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat svar till förslag handlingsplan och styrdokument
mot korruption.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
_______
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ledningsgruppen ÄF
Diariet

ÄN.2014.703.730

§ 105
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen av ej
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, med början den 1 juli 2006, var
tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställs inom tre
månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), till
kommunens revisorer och Socialstyrelsen (individbaserade rapporter).
Äldrenämnden rapporterar, per den 30 september 2014, att det fanns
beslut som inte verkställts inom tre månader.
Skälen till att beslut inte verkställts:
 3 st. Tackat nej till anvisning, brukare önskar invänta boendeplacering enligt önskemål.


6 st. Blivit verkställt, dock inte inom 3 månader.



1 st. Tackat nej till anvisning, återtagit ansökan.

Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, socialstyrelsen samt
kommunens revisorer.
Yrkande
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
_______
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Diariet

ÄN.2014.386.739

§ 106
Information om Projekt Nattro
Verksamhetschef Maria Appelskog föredrar en delrapport av
testperioden för Projekt Nattro.


Syftet med projektet nattro är att ge brukarna som har insatsen
tillsyn, en ostörd nattsömn, det vill säga höja livskvalitén för dem.



Hur projektet har gått tillväga: Telefonsamtal med brukare samt
deras anhöriga, utskick av information och inbjudan till
informationsträff till de tillfrågade, beställning av läsplattor – test och
programmering av läsplattor, installation av kameror, underskrift av
samtyckesblankett samt intervju.



Hur det har gått fram tills nu:
- Start av testperiod den 6 oktober
- Problem med HP-plattorna initialt
- Vissa kameror hade grumlig bild initialt
- Områdeschefen och representant för larmteamet fångar
kontinuerligt upp de problem som uppstår.



Nya funktioner som kommer att släppas på:
- E-postnotifiering då kameran går off-line respektive online
- Trafikljusfunktion i utförarvyn – grön lampa för kamera online,
respektive röd för kamera off-line

Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Diariet

ÄN.2013.911.022

§ 107
Information om förändrat arbetssätt
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) beslutar att ärendet utgår.
________
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§ 108
Delegeringsbeslut
1) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll den 5 november 2014
2) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare:
Beslutsdatum:
141104
3) Äldrenämndens arbetsutskotts beslut den 8 oktober 2014
§ 83 Individärende – ansökan om utökad avlösning i hemmet

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
__________
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§ 109
Meddelanden
1) Kommunövergripande samverkansgruppens protokoll
den 28 augusti 2014
2) § 248 Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2014
Controllers och HR-specialister från serviceförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen
ÄN.2014.812.021
3) Cirkulär 14:41 Sveriges Kommuner och Landsting den 27 oktober 2014,
Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – ändringar i
diskrimineringslagen den 1 januari 2015
ÄN.2014.894.100

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 - 3.

_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 november 2014

Blad

13

ÄLDRENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Diariet

ÄN.2014.649.005

§ 110
Övrigt
Ny medarbetare
Förvaltningschef Martin Olsson presenterar kvalitetsutvecklare Carina
Larsson, ny medarbetare på äldreförvaltningen som ska jobba med
utveckling, administration, mångfald och uppföljning.
---Avtackning
För äldrenämndens räkning tackar ordförande Jan-Åke Nordin (M)
projektledare Ewa Carlsson Sjögren för hennes insatser inom området.
---Larm hos brukare
2:e vice ordförande Peter Johansson (S) ställer fråga om den långa
svarstiden på larm hos brukare. Ledamot Günter Dessin (V) påtalar att han
också haft problem med trygghetslarmet. Verksamhetschef för hemtjänst
Carina Thörnquist svarar. Ordförande Jan-Åke Nordin (M) påtalar att
information till de som har trygghetslarm borde skickas ut, samt yrkar att
en avrapportering lämnas av larmteamet vid nästa sammanträde.
Äldrenämnden beslutar
att information ska ges av larmteamet vid nästa sammanträde.
---Inlämning av läsplatta för avgående förtroendevalda
Kanslichef Elisabeth Arebark informerar om återlämning av läsplattor
gällande de politiker som avgår inför den nya mandatperioden.
---Hyresavtalet Stiftelsen Hemmet
Förvaltningschef Martin Olsson informerar att hyresavtalet Stiftelsen
Hemmet blir 0,5 mkr lägre för år 2015.
---Verksamheten
Förvaltningschef Martin Olsson informerar att det finns tio lediga
lägenheter.
_______
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Ärendeförteckning vid äldrenämndens sammanträde
den 17 december 2014

§ 111 Budget- och verksamhetsuppföljning per 30 november 2014
§ 112 2015 års hyror och avgifter
§ 113 Slutrapport projekt trygg hemgång
§ 114 Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter genomförd tillsyn på
Handelsträdgården
§ 115 Planering av fortsatta insatser på Lorentsberg
§ 116 Svar på remiss avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna
råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden
§ 117 Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1
§ 118 Revidering av äldrenämndens sammanträdesplan 2015
§ 119 Information om Socialstyrelsens genomförda brukarundersökning ”Vad tycker
äldre om äldreomsorgen”, särskilt boende Hemtjänst
§ 120 Information om svarstider m.m. kopplat till larmcentral för mottagande av
trygghetslarm
§ 121 Information om förändrat arbetssätt
§ 122 Information om genomförd nattfastemätning vecka 43
§ 123 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 124 Meddelanden
§ 125 Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
tisdagen den 17 december 2014 kl. 14.05 - 17.50

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)

Ledamöter

Eva-Lotta Altvall (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Christer Göstasson (S)
Ann-Marie Branje (M)

Sigrid Johansson M)
Marianne Nordin (M)
Alf Stålborg (SD)
Weste Brynestam (C)
Günter Dessin (V)
Elin Håkansson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Agneta Möller (FP)

Närvarande ersättare

Siv Brorsson (S)
Jonas Nilsson (S)
Kerstin Johansson (S)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Gunnar Sandwall (-)
Pernilla Cederholm (SD)
Sven-Åke Falkstrand (C)
Göran Redeén (KD)

Tjänstemän

Förvaltningschef Martin Olsson
Utvecklingschef Eva Herbertson
Ansvarig controller Maria Stivén
Biträdande verksamhetschef Anna Bergström
Projektledare Yvonne Pettersson
Verksamhetschef hemtjänst Carina Thörnquist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson
Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm
Verksamhetschef särskilt boende Maria Appelskog
Larmoperatör Rickard Löfqvist
Projektledare Carina Bengs
Nutritionsansvarig dietist Jeanette Falck
Verksamhetschef resurs och kompetens Susanne Nordin
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen
Stefan Mogren
Vik. chef myndighetskontoret Ann-Catrin Carlsson
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Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Alf Öien (S)

Underskrifter
Sekreterare

_____________________
Birgitta Dahl §§ 111 - 125

Ordförande
_____________________
Jan-Åke Nordin §§ 111 - 125
Justerare

_____________________
Alf Öien §§ 111 - 125

Tillkännagivande av protokolljustering § 114 har den 18 december 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………

Tillkännagivande av protokolljustering §§ 111-113, samt §§ 115-125 har
den
december 2014 anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ledningsgruppen ÄF
Diariet

ÄN.2014.384.042

§ 111
Budget- och verksamhetsuppföljning för äldrenämnden per 30
november 2014
Ansvarig controller Maria Stivén och verksamhetschef hemtjänst Carina
Thörnquist föredrar ärendet.
Äldrenämndens tilldelade ram för 2014 uppgår till 739,1 mnkr enligt
ständig budget den 31 augusti 2014. Nettokostnadsutfall per november
uppgår till 686,7 mnkr och budgetavvikelsen till -17,5 mnkr.
Äldrenämnden redovisar verksamheten för bostadsanpassningsbidrag
separat med en tilldelad ram motsvarande 9,6 mnkr. Nettokostnadsutfallet
för bostadsanpassningsbidraget per november uppgår till 9,1 mnkr och
budgetavvikelsen till -0,3 mnkr.
Prognos för helåret 2014 uppgår till – 10,2 mnkr för äldrenämnden exkl.
bostadsanpassning. Volymökningar inom ordinärt boende står för det
största underskottet, jämfört med budget, med en prognos på – 23 mnkr.
Reserver om totalt 7,5 mnkr väger tillsammans med andra kostnadsminskningar upp mer än hälften av underskottet. Årets prestationsersättning för sammanhållning vård och omsorg för sjuka äldre blir
2,8 mnkr mer än den ramökning om 4 mnkr som kommunfullmäktige
beviljade äldrenämnden i januari. Ersättningen kommer att redovisas
centralt under finansiering men skulle annars ha minskat äldrenämndens
underskott till 7,4 mnkr.
Kostnader för bostadsanpassning har ökat under hösten och en negativ
avvikelse om 0,5 mnkr beräknas nu för helåret.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättad budget- och verksamhetsuppföljning för
äldrenämnden per 30 november 2014.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________
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Kommunrevisionen
Ledningsgruppen ÄF
Diariet

ÄN.2014.1000.706

§ 112
2015 års hyror och avgifter
Ansvarig controller Maria Stivén föredrar ärendet.
Hyresavgiften för bostad i omvårdnadsboende räknas upp likt tidigare år
med den genomsnittliga hyreshöjningen i AB Karlskronahems
bostadsbestånd. Från och med den1 februari 2015 höjs därför
hyresavgiften med 1,25 procent om hushållsel ingår i hyran och med
1,15 procent om el inte ingår.
Förändringen av avgifterna regleras indexmässigt baserat på fastställt
prisbasbelopp. Hänsyn tas också till gränsbelopp enligt socialstyrelsens
meddelandeblad. Belopp för tillägg till minimibeloppet är preliminära tills
besked kommer från socialstyrelsen. De nya avgifterna gäller från och med
den 1 februari 2015.
Undantaget uppräkning är avgift för trygghetslarm som höjdes
den1 april 2014 till 200 kr.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna uppräkning av avgifter enligt upprättat förslag.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
__________
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Ledningsgruppen ÄF
Handläggaren
Diariet

ÄN.2013.745.739

§ 113
Slutrapport projekt trygg hemgång
Projektledare Yvonne Pettersson och undersköterska Ingrid Eriksson
föredrar ärendet.
Inom ramen för äldres bästa har förvaltningen haft i uppdrag att ta fram en
form för Trygg hemgång för äldrenämndens verksamhet.
Projektet Trygg hemgång påbörjades under försommaren 2013 när en
projektledare för Trygg hemgång utsågs. Projektledaren har drivit projektet
tillsammans med av förvaltningschefen utsedd styrgrupp.
Målen med Trygg hemgång är dels att fler brukare skall gå hem från
sjukhuset med hemtjänstinsatser, i stället för att vistas på korttidsplats
innan hemgång till ordinärt boende, dels att satsa resurser vid hemgång
och att ha ett rehabiliterande arbetssätt för att behovet av hemtjänst
långsiktigt ska minska.
Vid uppföljning i september 2014 hade 1/3 av brukarna som haft insatser
från Trygg hemgång endast serviceinsatser, trygghetslarm eller ingen
insats alls. Genomsnitt hemtjänsttimmar var 44,7 timmar/månad vid avslut
i Trygg hemgång och 42 timmar/månad vid uppföljning efter två månader.
Under projektperioden ser teamet att kvaliteten höjs genom att de olika
professionerna i teamet ser brukaren ur ett helhetsperspektiv.
Hemtjänsttimmar har minskat genom rehabiliterande insatser för flera
brukare, men också ökat för de brukare där behov av stöd i vardagen
uppmärksammats genom det arbetssätt som Trygg hemgång har.
Projektledaren har upprättat en slutrapport för projektet. I slutrapporten
finns följande redovisat:
 Bakgrund
 Syfte och mål
 Resultat
 Tidplan och kostnader
 Utvärdering
 Rutinbeskrivningar
 Reflektioner och framgångsfaktorer
forts
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§ 113 forts
Slutrapport projekt trygg hemgång
Styrgruppen bedömer tillsammans med projektledaren att den modell för
Trygg hemgång som prövats och följts upp är hållbar men inte statisk.
Den kommer fortsätta att utvecklas efter förändrade behov från brukare
och verksamheterna.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna överlämnad slutrapport Trygg hemgång.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
__________
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Inspektionen för vård och omsorg
Ledningsgruppen ÄF
Diariet

ÄN.2014.552.730

§ 114
Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter genomförd
tillsyn på Handelsträdgården
Inspektionen för vård och omsorg genomförde den 1 juli 2014 en oanmäld
inspektion på omvårdnadsboendet Handelsträdgården. Avsikten med
inspektionen var att granska bemanningen och omsorgens innehåll
kvällstid. Äldrenämnden har haft möjlighet att faktagranska underlaget och
inga synpunkter har lämnats.
Utifrån Inspektionen för vård och omsorgs beslut skall äldrenämnden
inkomna med följande uppgifter:
1. En redogörelse för hur äldrenämnden säkerställer att den enskilde på
Handelsträdgården får leva ett värdigt och självständigt liv och känna
välbefinnande kvällstid enligt 5 kap.4 § socialtjänstlagen.
2. Den riskanalys som gjordes inför sommaren avseende personalens
kompetens på Handelsträdgården, samt den egenkontroll som
genomförts för att utvärdera resultat.
Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen för vård
och omsorg senast den 15 december.
Verksamheten på Handelsträdgården öppnade i februari 2014. Inom
boendet finns 28 bostäder för personer med demenssjukdom och 20
bostäder omvårdnadsboende
De flesta brukare som flyttade in till de 48 lägenheterna, flyttade från andra
boenden som var i behov av att renoveras eller avvecklas som
omvårdnadsboende. Verksamheten och innehållet har utvecklats allt
eftersom brukarna och personalen tillsammans fått möjlighet att fokusera
på innehållet för den enskilde individen. I personalens introduktionsprogram inför uppstarten av verksamheten var det stort fokus på den
personcentrerade omsorgen, det vardagliga samtalet och den
enskildes rätt att vara delaktig i planerandet av insatser. Att personalen
forts
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§ 114 forts
Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter genomförd
tillsyn på Handelsträdgården
arbetar på ett sätt som stödjer äldre att leva ett självständigt liv och känna
välbefinnande, följs också upp genom särskild beställd uppföljning som
genomförs av Blekinge kompetenscentrum.
Vid senaste uppföljningsmötet där personal, arbetsledning och politiker
medverkade, kunde konstateras att det personcentrerade arbetssättet var
väl förankrat hos personalen. Att se individen och planera insatser som
stärker både i enskilt och i grupp.
Under utvärdering togs flera exempel upp på aktiviteter under dagen som
stödjer ett värdigt liv och välbefinnande. Att aktiviteterna även genomförs
under kvällstid utifrån den enskildes behov är en del som personalen
arbetar med. Några exempel:





Brukare träffar någon från en annan våning och har en trevlig
pratstund,
Brukare har ledsagning till ishockeymatch
Brukare tycker det är skönt att sitta och prata vid gemensamt kvällsfika
Någon brukare vill ha en pratstund i lägenheten.

Allt utgår från genomförandeplanen som görs i samråd med den enskilde.
Inom Handelsträdgården finns en träffpunkt som bjuder in till olika
aktiviteter/samkväm. Träffpunkten kommer att ha fortsatt fokus på att
utveckla aktiviteter utifrån brukarnas intresse och behov. Från den
1 november har en utökning av nattbemanning gjorts utifrån en risk- och
konsekvensanalys som gjorts av personal tillsammans med områdeschef.
Inom förvaltningen planeras en mer fördjupad utbildning för all personal
under våren 2015 om hur genomförandeplanen skall stödja individens alla
behov och aktiviteter. Utifrån genomförd uppföljning av verksamheten
kommer en handlingsplan att tas fram inom de utvecklingsområden som
utvärderingen visat på. Äldreförvaltningen har inlett ett utvecklingsarbete
med biståndsbedömning och individuella biståndsbeslut för varje brukare
som bor på särskilt boende. Utvecklingsarbetet har inletts på omvårdnadsboendet Handelsträdgården och kommer under våren 2015 att utvecklas
vidare.
Inför varje sommar sker rekrytering av omvårdnadspersonal genom
ansökningsförfarande. Samtliga som lämnade ansökan till Handelsträdgården intervjuades av områdeschef. Äldrenämndens verksamheter
eftersträvar alltid att den personal som skall arbeta inom förvaltningen skall
ha en godkänd omvårdnadsutbildning. Detta kan inte uppfyllas i sin helhet
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§ 114 forts
Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter genomförd
tillsyn på Handelsträdgården
under sommaren, utan personal med annan lämplig kompetens och
erfarenhet måste erbjudas sommarvikariat. Sommaren 2014 fanns det
behov av 22 semestervikarier inom omvårdnadsboendet varav 14 hade
godkänd omvårdnadsutbildning. Eftersom Handelsträdgården var
nyöppnat boende var det ingen som arbetat på boendet tidigare. Samtliga
semestervikarier kallas till en förvaltningsövergripande introduktion, samt
en arbetsplatsintroduktion. Alla nya medarbetare går också bredvid van
personal minst två dagar.
Den riskanalys som genomförs är att det alltid skall finnas ordinarie
personal utifrån 50/50-principen, hälften ordinarie personal och hälften
vikarier. Semesterperioden delas upp så att brukaren skall uppleva en så
bra kontinuitet som möjligt och att medicinska delegeringar m.m.
säkerställs.
Om oförutsedda händelser inträffar finns alltid möjlighet att ta stöd från
annan enhet eller att kontakta områdeschef i beredskap för vägledning,
prioritering och omdisponering.
Efter sommarsemestrarna görs en utvärdering tillsammans med ordinarie
personal för att ur olika perspektiv belysa vad som har fungerat bra och
vad som kunde gjorts bättre/ annorlunda. För varje semestervikarie som
arbetat görs enskild utvärdering tillsammans med områdeschef.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
att godkänna upprättat svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
efter genomförd tillsyn på Handelsträdgården.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, samt
förklarar paragrafen omedelbart justerad.
_______
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Handläggaren
Diariet

ÄN.2013.838.050

§ 115
Förslag till förändringar avtal Lorentsberg
Ärendet föredrogs på Äldrenämndens arbetsutskott den 8 oktober 2014.
Äldreförvaltningen föreslog äldrenämnden besluta
1. att inte förlänga avtalet Villa Lorentsberg som upphör den 31 oktober
2014, samt
2. att ge förvaltningen i uppdrag att planera för att använda avsatta medel
för hyra, till att omorganisera/stärka verksamheten så att många fler
äldre får glädje och nytta av aktiviteter.
Äldrenämndens arbetsutskott återremitterade ärendet för vidare utredning,
samt gav förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna om fler
pensionärs- eller idéburna organisationer är intresserade av att bedriva
verksamhet eller samverka för gemensamma aktiviteter på Lorentsberg
under sommarhalvåret.
Äldreförvaltningen förlänger nu avtalet t.o.m. den 31 oktober 2015.
Verksamhetsområdet Dagliga aktiviteter kommer i början av 2015 att
tillfråga/samordna pensionärs- och idéburna organisationer för att lyssna
av deras intresse om att nyttja Lorentsberg under sommarhalvåret.
Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
1. att uppdra till äldreförvaltningen att föreslagen planering läggs in i
budget- och verksamhetsplan för 2015, samt
2. att återapportering sker till äldrenämnden innan nya beslut om uppdrag
och hyresavtal tecknas.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
________
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Socialstyrelsen
Ledningsgruppen ÄF
Diariet

ÄN.2014.957.736

§ 116
Svar på remiss avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i
särskilda boenden
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Britt Mårtensson, föredrar ärendet.
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag (S2012/222/FST,
S2012/3710/FST) att ta fram vägledning till kommuner i frågor om
organisering av särskilda boenden, till exempel för bemanning.
Karlskrona kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på dels
förslag om föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer
och bemanning i särskilda boenden, dels den konsekvensutredning som
har gjorts av författningsförslaget.
Författningsförslaget omfattar samtliga särskilda boenden där äldre
personer bor inklusive personer med demenssjukdom. Socialstyrelsens
föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer
med demenssjukdom kommer att upphävas i samband med att den
föreslagna författningen träder i kraft.
Författningen planeras träda i kraft den 31 mars 2015.
Synpunkter på förslaget ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 29
december 2014.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att avge yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna
råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden,
i enlighet med äldreförvaltningens förslag.
Yrkande
Peter Johansson (S) yrkar att under rubriken ”Sammanfattning”, i första
stycket, ordet ”hemtjänstinsatser” ersätts av ”insatser avseende service
och omvårdnad”.
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§ 116 forts
Svar på remiss avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i
särskilda boenden
Proposition och beslut
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) ställer proposition på Peter Johanssons
(S) ändringsyrkande och finner att äldrenämnden beslutar enligt förslaget.

Äldrenämnden beslutar
1. att avge yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda
boenden, i enlighet med äldreförvaltningens förslag, samt
2. att under rubriken ”Sammanfattning”, i första stycket, ordet
”hemtjänstinsatser” ersätts av ”insatser avseende service och omvårdnad”.
________
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggaren
Diariet

ÄN.2010.369.214

§ 117
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1
Kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm föredrar ärendet.
Förslag till detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1, har översänts till
äldrenämnden för granskning. Synpunkter på detaljplanen ska lämnas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 19 december 2014.
Planområdet Pottholmen etapp 1 omfattar området mellan järnvägen och
Borgmästarfjärden. I söder avgränsas området av Järnvägstorget och i
norr av Brohålan. Områdets areal är ca 13 ha.
Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadsdel med blandade
funktioner såsom handel, service, kontor och bostäder. Av Strandgårdens
byggnader bevaras Byggnad 34 där den nuvarande parkeringen planeras
för andra ändamål. Den framtida parkeringen omfattar åtta platser på
torget söder om byggnaden, för övrigt sker parkering längs gator eller i ett
parkeringshus som planeras i kvarteret där brandstationen finns idag.
Kvarteret i områdets sydvästra hörn inkluderar en konferensanläggning
som kommer att kräva ett visst parkeringsbehov.
Parallellt med detaljplanarbete har kommunledningsförvaltningen tagit fram
ett hållbarhetsprogram för Pottholmen. Programmet är ett styrande
dokument som formulerar hållbarhetsmål och knyts till exploateringsavtalen vid kommande markköp. Det innehåller åtgärder som är viktiga för
seniorer. Exempelvis ska området ha god fysisk tillgänglighet som
möjliggör att även personer med nedsatta funktioner ska kunna bosätta sig
där. Äldre-, samt kultur- och fritidsförvaltningarna får tillsammans med
föreningslivet ansvar för att skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv i
området.
Äldreförvaltningens synpunkter
Pottholmen med sitt centrala läge och hållbarhetsprogram utgör ett
intressant område för seniorer som önskar flytta till ny bostad med hög
servicenivå och god tillgänglighet. Det är önskvärt att området exploateras
utan onödiga väntetider och till för seniorer godtagbara boendekostnader.
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§ 117 forts
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1
Vid samrådsfasen uttryckte äldrenämnden sitt intresse av etablering av ett
omvårdnadsboende inom Pottholmens första etapp. Planförslagets
beteckning BC, bostäder och centrumändamål, tillåter inte en sådan
etablering och behöver ändras för att omfatta även ”vård”. Vidare
diskussion om lokaliseringen ska föras utifrån äldrenämndens plan för
utveckling av omvårdnadsboenden på kort och lång sikt.
Tekniska förvaltningen har tagit fram en plan för utveckling av
Strandgården. Ombyggnation av Byggnad 34 är förutsättningen för att de
övriga byggnaderna kan rivas och exploatering av området kan starta. De
planerade åtta parkeringsplatserna för besökare på Strandgården förefaller
vara för få, vilket kommer att öka trycket på parkeringsplatser i närområdet.
Lokalisering av en konferensanläggning kommer även den kräva
parkeringsplatser, och den totala bilden av parkeringssituationen visar att
byggandet av ett parkeringshus bör genomföras skyndsamt.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta
att lämna sina synpunkter på detaljplaneförslaget för Pottholmen 1 m.fl.,
etapp 1 enligt upprättat förslag.
Yrkande
Alf Öien (S) yrkar att gång- och cykelvägen vid Borgmästarkajen, norr om
gamla Långöbron skall breddas, samt att gång- och cykelbanan
höjdsepareras.
Proposition och beslut
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) ställer proposition på Alf Öiens (S)
tilläggsyrkande och finner att äldrenämnden beslutar enligt förslaget.

Äldrenämnden beslutar
1. att lämna sina synpunkter på detaljplaneförslaget för Pottholmen 1 m.fl.,
etapp 1 enligt upprättat förslag,
2. att gång- och cykelvägen vid Borgmästarkajen, norr om gamla
Långöbron skall breddas, samt
3. att gång- och cykelbanan höjdsepareras.
_______
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Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen ÄF
Äldrenämnden
Diariet

ÄN.2013.842.006

§ 118
Revidering av äldrenämndens sammanträdesplan 2015
Äldrenämnden beslutade den 22 oktober 2014 § 92 sammanträdesplan år
2015 för äldrenämndens arbetsutskott, äldrenämnden, kommunala
pensionsrådet (KPR), KPR:s arbetsutskott, samt tider för beredning.
Med anledning av att kommunfullmäktige nu bestämt sin
sammanträdesplan behöver äldrenämnden flytta två av sina
sammanträden, då dessa ligger på samma dag som kommunfullmäktiges.
Detta gäller tisdag den 16 juni samt onsdag den 18 november.

Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta
1. att ändra äldrenämndens sammanträde den 16 juni till måndag den 15
juni, samt
2. att ändra äldrenämndens sammanträde den 18 november till
måndag den 23 november 2015.

Äldrenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
__________
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Diariet

ÄN.2014.850.704

§ 119
Information om Socialstyrelsens genomförda brukarundersökning
”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”, särskilt boende Hemtjänst
Verksamhetschef för särskilt boende Maria Appelskog och
verksamhetschef för hemtjänst Carina Thörnquist informerar.
Särskilt boende
De fem frågor där andelen positiva svar i kommunen är störst:
- Få bra bemötande från personalen 94%
- Känner förtroende för personalen 87%
- Känner sig trygg på sitt äldreboende 87%
- Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov 87%
- Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål 84%
De fem frågor där andelen positiva svar i kommunen är lägst:
- Kan påverka vid vilka tider man får hjälp 58%
- Möjligheterna att komma utomhus är bra 56%
- Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 52%
- Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 43%
- Besväras inte av ensamhet 29%

Hemtjänst
De fem frågor där andelen positiva svar är störst:
- Få bra bemötande av personalen 98%
- Känner förtroende för personalen 92%
- Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 92%
- Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 89%
- Personalen kommer på avtalad tid 89%
De fem frågor där andelen positiva svar är lägst:
- Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov 67%
- Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 67%
- Kan påverka vid vilka tider man får hjälp 67%
- Har lätt att få träffa läkare vid behov 58%
- Besväras inte av ensamhet 45%
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§ 119 forts
Information om Socialstyrelsens genomförda brukarundersökning
”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”, särskilt boende Hemtjänst
Handlingsplanen kommer att tas fram inom verksamhetsplanen,
med fokus på förbättringsområden.

Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Diariet

ÄN.2014.1030.730

§ 120
Information om svarstider m.m. kopplat till larmcentral för
mottagande av trygghetslarm
Larmoperatör Rickard Löfqvist informerar om problem med svarstider
kopplat till larmcentral för mottagande av trygghetslarm, vad det berott på
och vilka åtgärder förvaltningen och larmcentralen tagit.

Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________
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Diariet

ÄN.2013.911.022

§ 121
Information om förändrat arbetssätt
Projektledare Carina Bengs informerar om utvärdering kommunikation,
bemanningsplanering.
Det fokus som varit på strategisk kommunikation i projektet har varit till stor
nytta för verksamhets- och områdeschefer i utvecklingsarbetet. Ett flertal
chefer har tyckt att kommunikationsplaneringen varit bra men ännu inte
börjat informationsarbetet fullt ut till arbetslagen, vilket kan bero på att
dessa områden inte ligger i planering för uppstart av förändrat arbetssätt i
närtid.
Enhetligt informationsmaterial har visat sig ge goda effekter då
förvaltningen kommunicerar ut samma budskap i organisationen.
Äldrenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Diariet

ÄN.2014.797.739

§ 122
Information om genomförd nattfastemätning vecka 43

Äldrenämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
_________
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§ 123
Delegeringsbeslut
1) Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll den 3 december 2014
2) Kommunala pensionsrådets protokoll den 20 maj 2014
3) Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare:
Beslutsdatum:
141118
141126

Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
__________
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§ 124
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2014
1) § 188 Balansförteckning på obesvarade motioner och
medborgarförslag per den 1 september 2014
ÄN.2014.390.004
2) § 189 Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet
per den 31 augusti 2014
ÄN.2014.382.041
3) § 190 Finansrapport augusti 2014
ÄN.2014.927.045
Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2014
4) § 275 Rekrytering av förvaltningschefer i ny organisation
ÄN.2014.933.022
Kommunfullmäktiges beslut den 20 november 2014
5) § 199 Karlskrona kommuns organisation 2015
ÄN.2014.990.023
6) § 200 Kommunala val
ÄN.2014.983.102
7) § 204 Regler för ersättare
ÄN.2014.984.102
8) § 215 Sammanträdesplan 2015 Kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och de allmänna utskotten
ÄN.2014.842.006
Äldrenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 – 8
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Diariet

ÄN.2014.582.023
ÄN.2014.649.005

§ 125
Övrigt
Ny medarbetare
Förvaltningschef Martin Olsson presenterar nya medarbetare: Tina
Astervall, blivande chef för myndighetskontoret, och Anna Bergström
biträdande verksamhetschef. Ordförande Jan-Åke Nordin (M) hälsar Tina
Astervall välkommen och Anna Bergström välkommen åter.
---Pengar från Socialstyrelsen
Verksamhetschef för resurs och kompetens, Susanne Nordin, informerar
om besked hon fick under pågående sammanträde: Socialstyrelsen har
beslutat att tilldela Karlskrona kommun premie i omvårdnadslyftet för
arbetet med kompetensinsatser.
---Inlämning av läsplattor
Nämndsekreterare Birgitta Dahl informerar att de politiker som lämnar sina
politiska uppdrag i och med den nya mandatperioden, ska lämna tillbaka
sina läsplattor med tillbehör efter dagens sammanträde.
---Fregatten
Peter Johansson (S) ställer fråga om Fregatten med anledning av
händelserna där i våras. Verksamhetschef särskilt boende Maria
Appelskog svarar.
---Lex Sarah
Förvaltningschef Martin Olsson informerar om två lex Sarah-anmälningar
och vilka åtgärder förvaltningen har tagit.
---Avtackning och hälsningar
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) tackar och överlämnar blommor och
diplom till äldrenämndens avgående ledamöter. Siv Brorsson (S) och
Kerstin Johansson (S), som varit med sedan 1992, får var sin present som
tack. Jan-Åke tackar också alla tjänstemän och kvarvarande ledamöter.
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§ 125 forts
Övrigt
Peter Johansson (S) håller tal och gör ett medskick till den nya nämnden:
Den stora framtida utmaningen blir att skapa ett förtroende mellan
ledningen och samtliga medarbetare, så långt det är möjligt, då kan man
förflytta berg. Peter tackar förvaltningen och sina med- och motståndare
för en hygglig samtalston.
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) överlämnar en bukett blommor och tackar
nämndsekreterare Birgitta Dahl, som från årsskiftet istället ska arbeta för
arbetsmarknads- och drift- och servicenämnden.
Förvaltningschef Martin Olsson tackar nämnden för ett fantastiskt fint
samarbete och önskar god jul och ett gott nytt år. Utvecklingschef Eva
Herbertson ger från förvaltningen alla ledamöter var sin present som tack.
_______
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