13 februari 2002

Plats och tid

Freden, Ö Hamngatan 7 B,Karlskrona
Onsdagen den 13 februari 2002, kl 14.20- 15.00

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Eva Ottosson (M)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Kent Lewén (FP)
Maj Olsson (C) tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare ersättare

Ewa Carlsson- Sjögren (S)
Per- Anders Nygård (S)
Lena Hjorth (FP)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg förvaltningschef
Mikael Jansson Personalsekreterare
Kajsa Samuelsson Handikappsekreterare § 2-3

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ingrid Clausen

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Ingrid Clausen

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 1- 8
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13 februari 2002

§1
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Arbetsutskottets protokoll 2002-01-09.
Arbetsutskottets protokoll 2002-01-30.
Biståndsbeslut i från myndighetskontoret december månad 2001.
Biståndsbeslut ifrån myndighetskontoret januari månad 2002.
Redovisning av anmälningar enligt 71a socialtjänstlagen, Lex Sarah.
Ansökan om ledsagning enligt LSS § 9:3 med 15 timmar per vecka.
Ansökan om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt § 9 a LSS.

Lena Hjorth anmäler jäv i ärende d.
_______________________
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Diarie
ledningsgrupp
Handikappsekreterare

§2
Stöd till nämndledamot med funktionshinder
Riksdagen antog den 31 maj 2000 propositionen ”Från patient till medborgare - en
nationell handlingsplan för handikappolitiken. Målet är ett samhälle som gör det möjligt
för människor med funktionshinder att bli fullt delaktiga i samhällslivet.
Detta innebär till exempel att personer med olika typer av funktionshinder skall kunna
engagera sig politiskt och åta sig ett politiskt uppdrag.
Stödet måste utformas enligt varje individs behov och önskemål utifrån den
funktionsnedsättning som personen har.
Stöd som kan behövas kan till exempel vara följande
Alla politiska möten/sammanträden skall hållas i lokaler som är tillgängliga för alla
(exempelvis för individer med nedsatt rörlighet och/eller orienteringsförmåga . detta
ställer krav på fysisk tillgänglighet, men också att lokalen till exempel är utrustad med
hörslinga).
Alla handlingar till ledamöter skall kunna göras tillgängliga (genom att inläsning sker;
att handlingarna finns tillgängliga på Karlskrona kommuns hemsida; tillika en version
på Lättläst; att möjlighet att förstora texten på handlingarna finns; tillgång till teckentolk
skall finnas så att sammanträden kan tolkas för döva/hörselskadade.
Ansvaret för att nämndledamot, som har behov av någon form av stöd för att kunna
fullfölja sitt politiska uppdrag, får detta bör åvila berörd nämnd.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa ovanstående anvisningar för stöd till delaktighet i handikappnämnd och
handikappråd, samt
att föreslår kommunfullmäktige att fastställa handikappnämndens anvisningar som
policy gällande samtliga nämnder och styrelser.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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kled
Ledningsgrupp

§3
Förslag till beslut om reviderat Handikappolitiskt program
Handikappförvaltningen har reviderat det av Omsorgsnämnden och Kommunfullmäktige fastställda Handikappolitiska programmet 22 april 1999.
Det reviderade programmet har behandlats i kommunala handikapprådet 12 december
2001.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden beslutar
att beslutar i enlighet med upprättat Handikappolitiskt program.
Jan-Åke Nordin yrkar
att godkänna de av handikappförvaltningen föreslagna konsekvensändringar föranledd
av omsorgsnämndens delning, samt
att delge kommunfullmäktige genomförda konsekvensändringar.
Handikappnämnden besluta
att godkänna de av handikappförvaltningen föreslagna konsekvensändringar föranledda
av omsorgsnämndens delning, samt
att delge kommunfullmäktige genomförda konsekvensändringar.
____________________
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§4
Förslag till delegationsreglemente.
Handikappnämndens verksamhet regleras av reglemente antaget av
kommunfullmäktige i Karlskrona 2001-04-26.
Den nu gällande delegationsordningen som reglerar beslutanderätten från nämnd
till förvaltning antogs den 11 april 2001 av handikappnämnden.
Handikappnämnden lämnar bilagt förslag till reviderat delegationsreglemente,
samt nyupprättad delegationsordning för arbetsgivaransvaret i arbetsmiljöfrågor
för nämndens verksamhet.
Förvaltningens nya organisation, liksom att Riksdagen har beslutat att fr. o.m
2002-01-01 skall en ny Socialtjänstlag träda i kraft, har inneburit justeringar i
tidigare delegationsreglemente, vilket har vägts in i det reviderade
delegationsreglemente för handikappnämnden.
Förslag till riktlinjer för tillfällig placering i familjehem för barn och ungdomar
under 18 år.
Riktlinjerna föreslås vara;
Att delegation ges till biståndshandläggare att fatta beslut om tillfällig placering i
familjehem för barn och ungdomar under 18 år upp till tre månaders vårdtid.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa reviderat delegationsreglemente för sin verksamhet i enlighet med
upprättat förslag,
att fastställa delegationsordning för arbetsmiljöområdet i enlighet med upprättat
förslag, samt
att fastställa riktlinjer i enlighet med upprättat förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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Ledningsgrupp

§5
Budgetuppföljning per den 31 januari 2002.
Kommunstyrelse har beslutat vid sitt sammanträde 2001-11-13, att
Handikappnämnden under 2002 skall följa upp sin verksamhet via månadsbokslut.
Därtill har kommunfullmäktige beslutat 2001-11-28- -29, att handikappnämnden
skall bedriva sin verksamhet inom den medelstilldelning som kommunfullmäktige
beslutat för 2002, samt i enlighet med angivna målsättningar.
Handikappnämndens ekonomiska utfall för årets första månad pekar på en
prognos om – 5,7 Mkr per helår! Underskottet redovisas helt på verksamheten
personliga assistenter.
Verksamheten personliga assistenter växlades vid handikappnämndens tillkomst
2001-04-01. Utförandet av verksamheten togs över av handikappnämnden den 1
september 2001.
Det underskott som redovisades från tidigare omsorgsnämndens verksamhet
uppgick till 1,2 Mkr för år 2000. Då det överfördes budgetmedel till
handikappnämnden, belastades verksamheten med ett sparbeting på 0,3 Mkr,
varför den ingående obalansen blev 1,5 Mkr.
Inför år 2002 har en grundlig genomgång av samtliga ärenden, som redovisas
under denna verksamhet, gjorts tillsammans med myndighetskontor och ansvariga
områdeschefer. Denna genomgång visar på att kostnaderna under 2002, ej beaktat
av under året tillkommande nya ärenden = volymökningar, kommer att uppgå till
19,7 Mkr. Detta resulterar i att verksamheten beräknas redovisa ett underskott per
helår om 5,7 Mkr, trots en budgetförstärkning om 1 Mkr. Underskottet har m a o
ökat med 5,2 Mkr på ett år!
forts
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§ 5 Forts
Budgetuppföljning per den 31 januari 2002.
Förvaltningen har prövat möjligheten att anpassa verksamheten till den av
kommunfullmäktige givna budgetramen för 2002. Vi anser inte det vara möjligt i
nuläget att genomföra åtgärder under 2002 motsvarande underskottet.
Nedskärningar i verksamheten skall också bedömas utifrån ett ökat behov av
insatser samt en volymökning inom flera områden.
Sanningen att säga måste kommunfullmäktige ta hänsyn till hur underskottet har
uppkommit och kanske också beakta det som en av flera konsekvenser av
delningen.
Handikappnämnden bör i detta avseende inte belastas för det uppkomna
underskottet, eftersom möjligheten att påverka dess motsats har varit näst intill
obefintliga.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning och analys av
befarat underskott.
att handikappnämnden till kommunfullmäktige anhåller om ett utökat
kommunbidrag för 2002 motsvarande 5,7 Mkr.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§6
Förslag till beslut avseende årsbokslut och verksamhetsberättelser för
handikappnämnden 2001.
Handikappförvaltningen har framtagit bokslut för verksamhetsåret 2001.
Nämnden har utifrån fördelningen av omsorgsnämndens tidigare ram för sin verksamhet
erhållit 151 578 tkr. I kommunbidrag och årets nettokostnad uppgår till 153 078 tkr.
Avvikelsen mot budget är således – 1 500 tkr.
Investeringarna har under året uppgått till 1 385 tkr.
Semesterlöneskulden har under året uppgått till 1 385 tkr.
Semesterlöneskulden uppgår vid årets slut till 7 518 tkr, en ökning med 106 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade om att tillföra äldrenämnden respektive
handikappnämnden ett flerårstillskott om 11,0 mkr, ett engångstillskott om 4,0 mkr,
samt direktiv till nämnderna att genomföra besparingar i 2001 års budget om 12,5 mkr.
Av tillskotten fick handikappnämnden 2,2 mkr samt 0,8 mkr. Därutöver gjordes en
ombudgetering från socialnämnden till handikappnämnden om 2 mkr, för kostnader
som uppstod i samband med LSS placeringar.
I enlighet med kommunfullmäktiges direktiv beslutade handikappnämnden om egna
åtgärder motsvarande 2,6 mkr på helårsbasis.
Den 25 oktober beslutade kommunfullmäktige att bevilja handikappnämnden ett
tilläggsanslag motsvarande 1,0 mkr.
Trots tilläggsanslag om 4,0 mkr och egna genomförda åtgärder om 1,1 mkr under 2001,
slutade handikappnämndens resultat på – 1,5 mkr.
Avvikelsen redovisas i sin helhet på verksamheten personliga assistenter.
Dessutom har nämnden ej blivit kompenserade för löneökningar under 2001
motsvarande 363 tkr.
Det ekonomiska resultatet ger ingen rättvis bild av handikappnämndens verksamhet och
de gemensamma ansträngningar som ledamöter och medarbetare gjort under de nio
månader som nämnd och förvaltning existerat.
Resultatet måste istället ses i samband, där handikappförvaltningen har givits felaktiga
förutsättningar för att göra ett korrekt arbete, vilket har berott på konsekvenser av
tidigare fel och brister i f.d omsorgsförvaltningens redovisning.
forts

§ 6 Forts

13 februari 2002
Förslag till beslut avseende årsbokslut och verksamhetsberättelser för
handikappnämnden 2001.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet för 2001 och översänder detsamma till kommunstyrelsen,
att föreslår kommunstyrelsen att årets underskott om 1,5 mkr avskrivs i nämndens
räkning, samt
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
KF
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Ledningsgrupp
§7
Internbudget 2002.
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Följande principer har använts:
Årsarbetspriset för dagpersonal har räknats upp till 354 000 kronor (340 000)
Årsarbetspriset för nattpersonal har räknats upp till 414 900 kronor (398 600)
Övriga kostnader har justerats med 1 %. Undantag lokalkostnaderna där
prisjusteringen är 1,25%, samt verksamhet som köps där den verkliga kostnaden
har beaktats.
Kostnaderna för extern verksamhet ökar med drygt 570 tkr utöver den 1% ökning
vi kommer att kompenseras för. En sammanställning av dessa kostnader har
överlämnats till kommunledningen och full kompensation utlovas.
Daglig verksamhet har fått en budgetförstärkning. Det har avsatts pengar till att ta
in semestervikarier under två veckor. Detta motsvar 11 213 kr /årsarbetare eller
ca 420 000 kronor för verksamheten totalt.
Verksamheten personliga assistenter har räknats upp med 1 000 000 kr
(budgetförstärkningen) En genomgång av beviljade timmar per december 2001
ger en kostnad per årsbasis med 19 659 tkr, beräknat per den nya Lassersättningen
om
191 kr/timme. Detta innebär att verksamheten visar ett underskott om 5,7 Mkr
inför 2002.
Budgetramen för år 2002 inklusive full priskompensation för externa tjänster
kommer att uppgå till 157 306 940 kronor och fördelningen mellan
verksamheterna föreslås enligt upprättad bilaga.
Hanikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa upprättad internbudget för år 2002.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt
avlämna ett särskilt yttrande från den borgerliga gruppen.
1.

Bilaga

Birger Vernersson yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar
att fastställa upprättad internbudget för år 2002.
§8
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 179 Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för åren 2003-2004.
§ 183 Resepolicy för Karlskrona kommun samt svar på revisionens granskning
avseende transporter.
§ 184 Måldokument för Agenda 21- arbetet i Karlskrona kommun.
§ 185 Miljöplan för Karlskrona kommun.
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§ 186 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001.
Kommunledningsförvaltningen
Minnesgåva vid pensionsavtackning.
Kommunala uppdrag 2002, förteckning över förtroendevalda utsedda av
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen m fl.
Socialstyrelsen
SOSFS 2001:16, kompetenskrav för sjuksköterskor vid föreskrivning av
läkemedel.
SOSFS 2001:17, ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 200:1)
om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
SOSFS 2001:18, Upphävande av föreskrifter och allmänna råd (SOFS 1994:28)
tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.
Socialstyrelsen, meddelandeblad
Nr 12/01 Försörjningsstöd- ny socialförtjänstförordning 2002.
Cirkulär
Cirkulär 2001:133 Ersättningar till familjehem, feriehem, kontaktpersoner och
kontaktfamiljer för år 2002.
Cirkulär 2001:135 Ersättning till familjehem för vuxna för år 2002.
Cirkulär 2001:138 Underlag för beslut om delegering inom det sociala området
och LSS- området m.m.
Cirkulär 2001:139 Socialtjänstlagen- en vägledning.
Cirkulär 2001:140 Höjning av riksnormen.
Cirkulär 2001:147 Timbelopp för LASS år 2002.
Cirkulär 2001:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg.
Cirkulär 2002:9 Ändring i författning om läkemedelshantering.
Landstinget Blekinge
Svar på skrivelse från förtroendenämnden Dnr 2001.0197.779.
Kurser Handikappnämnden
Protokoll
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen
Centrala samverkansgruppens protokoll 2001-12-11.
Centrala samverkansgruppens protokoll 2002-01-16.
Kommunala Handikapprådet
Kommunala Handikapprådets protokoll 2001-12-12.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2001-12-06.
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26 mars 2002

Plats och tid

Freden, Ö Hamngatan 7 B,Karlskrona
Tisdagen den 26 mars 2002, kl 14.00- 16.30

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

1

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S) kl 14.00-15.45 §§ 9-14
Lars Eklund (S)
Anita Seaberg (S)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Kent Lewén (FP)
Malin Gånemo (C)

Tjänstgörande ersättare

Maj Olsson (C)
Ewa Carlsson –Sjögren (S)
Per-Anders Nygård (S) kl 15.45-16.30 §§ 15-17

Övriga deltagare ersättare

Per- Anders Nygård (S kl 14.00-15.45 §§ 9-14
Anita Seaberg (S)
Göran Pettersson (S)
Lena Hjorth (FP)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg förvaltningschef
Helen Wolf ekonom
Mikael Jansson Personalsekreterare kl 15.15- 16.30 §§ 13-17

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Birger Vernersson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Birger Vernersson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 9- 17
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§9
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2002-03-13.
b) Biståndsbeslut i från myndighetskontoret februari månad 2002.
_______________________

Diarie
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KF/KS
ledningsgrupp
§ 10
Förslag till beslut avseende reviderat avgiftssystem.
Handikappförvaltningen har upprättat förslag till regler för avgifter enligt
Socialtjänstlagen för äldre- och funktionshindrade vari framgår samtliga regler och
riktlinjer.
• Bibehållna grundprinciper i att efter aktuell inkomst fastställa ev avgiftsutrymme
och att avgift uttas i procent av fraktiskt utrymme.
• Införande av avgiftstak.
• Övergång från fyra till tre nivåer av insatser.
• Övergång till endast ett förbehållsbelopp i både eget och särskilt boende.
• Höjt förbehållsbelopp.
• Höjt tillägg av förbehåll för yngre funktionshindrade.
• Specificering av tillägg resp avdrag på förbehållsbeloppet.
• Begränsning av högsta godtagbara hyreskostnad har tagits bort.
• Från 1.1.2003 övergång till att beakta faktiska ränteinkomster, samt
• Att makars inkomst slås samman och delas endast om det är till fördel för den
enskilde.
Samtliga förändringar, med undantag av beräkningen av ränteinkomster, föreslås träda i
kraft 1.7.2002.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden föreslå Kommunstyrelsen
föreslå Kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat förslag till avgifter för äldre- och handikappomsorg enligt
socialtjänstlagen,
att förändringarna träder i kraft 1.7.2002.
att förändringarna som avser ränteinkomster träder i kraft 1.1.2003, samt
att Handikappnämnden erhåller full täckning för reformen
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt efterhör när
konsekvensbeskrivningen av omvårdnadsavgifterna är klar. Den borgerliga gruppen
kommer att lämna en röstförklaring, för att förklara varför man accepterar
förvaltningens förslag och vad den borgerliga gruppen vill.
Bilaga 2
Birger Vernersson yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar
att följande text tas bort i förslag till reviderat avgiftssystem, sid 1 femte stycket Till
skillnad fråm maxtaxan……., sid 3 femte stycket högkostnadsskyddet ger d ………,samt
sid 3 åttonde stycket ordet sparbeting ändras till kostnader.
Sylva Lilja yrkar bifall till Birger Vernerssons förslag.

26 mars 2002

§ 10 forts
Förslag till beslut avseende reviderat avgiftssystem.
Handikappnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige
att anta reviderat förslag till avgifter för äldre- och handikappomsorg enligt
socialtjänstlagen, med föreslagna ändringar.
att förändringarna träder i kraft 1.7.2002,
att förändringarna som avser ränteinkomster träder i kraft 1.1.2003,
att Handikappnämnden erhåller full täckning för reformen, samt
____________________
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Ledningsgrupp
IT-samordnare

§ 11
Förslag till beslut avseende IT-plan för handikappnämnden.
Handikappnämnden har upprättat en IT-plan för sin verksamhet, vilken bedriver det ITstöd som krävs för att bedriva verksamheten och vilka planerade utvecklingsarbeten
som ger eller kommer att kräva IT- resurser.
Handikappnämndens IT-plan skall utgå från Karlskrona kommuns IT vision och vara ett
viktigt styr- och ledningsdokument samt bedriva de mål som handikappnämnden vill
uppnå på kort och lång sikt.
Handikappförvaltningens skall i enlighet med IT-planen upprätta en handlingsplan för
genomförande av målen och med koppling till budget för respektive år.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens beslutar
att godkänna upprättat förslag till IT-plan, samt
att uppdra åt förvaltningen utarbeta och genomföra en handlingsplan för verkställighet
av upprättade mål.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag, men påtalar att det är viktigt med
en snabb utredning.
Sylva Lilja yrkar bifall till förvaltningens förslag
Kent Lewén yrkar bifall till förvaltningens förslag men påtalar att det är viktigt att ta
bort dom omvägar som finns och göra administrationen bättre.
Handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till IT-plan, samt
att uppdra åt förvaltningen utarbeta och genomföra en handlingsplan för verkställighet
av upprättade mål.
____________________
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TF
§ 12
Förslag till beslut avseende om- och nybyggnadsplan för särskilda boende inom
handikappomsorgen.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att Handikappnämnden av
kommunfullmäktige fått i uppdrag att presentera såväl en långsiktig plan för utbyggnad
av särskilda boenden och ombyggnad av särskilda boenden till fullvärdiga.
De personer som beviljas gruppboendeplats enligt LSS skall erhålla ett fullvärdigt
boende. (Gäller ej fullt ut för psykiskt funktionshindrade personer). Fem boenden med
21 platser uppfyller inte lagen.
Förslag till om- och nybyggnadsplan omfattar åren 2002-2005 och innebär i korthet,
fyra nybyggnationer, en ombyggnation samt övertagande av två fullvärdiga f.d
äldreboenden. Dessutom tillkommer ett särskilt boende för ungdomar och ett
korttidsboende för barn och ungdomar.
Åtgärderna ger en tillkomst av nio nya gruppboendeplatser och fem nya korttidsplatser,
genom att fyra av fem icke fullvärdiga boende ersätts fram till och med 2005.
Särskilt boende med fem nya lägenheter innebär ett tillskott av tre lägenheter samt en
omflyttning av Villavägens två lägenheter.
Om – och nybygganden innebär ökade driftkostnader enligt upprättat förslag.
Anhöriga till boende på Elersväg 1 har lämnat in en skrivelse till
handikappförvaltningen.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden
att godkänna upprättad förslag till om- och tillbyggnadsplan för särskilt boende under
åren 2002-2005, samt översänder densamma till kommunfullmäktige med begäran om
medel för genomförande,
att i händelse av kommunfullmäktige beslut om genomförande, översända förslag om
ny- och ombyggnadsplan för särskilda boende till tekniska nämnden, för
ställningstagande avseende begäran om igångsättning och investering, samt
att skrivelsen från anhöriga till boende på Elersväg 1 beaktas vid nybyggnation av villa,
samt
att man tittar på hyresalternativ även på den privata den marknaden
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Diarie
Kled
Ledningsgrupp

26 mars 2002

7

§ 13
Avgift för tillfälligt boende på Ringöhemmet.
Handikappförvaltningen har sedan den 1 september 2001 övertagit verksamheten vid
Ringöhemmet. I strävan att infoga enheten i förvaltningens övriga
psykiatriverksamheter har utrymme skapats för personer som är medicinskt
färdigbehandlade i ett annex till Ringöhemmet.
Boendet är en tillfälligt i väntan på en permanent lösning.
Individen får ett boende utanför institutionen med möjlighet till ADL-träning. Eftersom
kostnaden för medicinskt färdigbehandlade uppgår till 2 753:-/dygn, ser också en
möjlighet att hålla nere denna kostnad för förvaltningen.
Den enskilde har att beakta följande kostnader;
• Hyra, möblerad 50:-/dygn
• Övriga avgifter baseras på de biståndsbedömda insatserna och debiteras enligt
gällande omsorgstaxa antagen av handikappnämnden.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämndens AU föreslår
Handikappnämnden
att fastställa en avgift om 50:/ dygn för tillfälligt boende på Ringöhemmet.
att övriga avgifter baseras på de biståndsbedömda insatserna och debiteras enligt
gällande omsorgstaxa antagen av Handikappnämnden.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledningsgrupp

26 mars 2002

8

§ 14
Information om fortsatt hantering av sjukfrånvaron i kommunen.
Personalsekreterare Mikael Jansson informera vilka åtgärder man ska vidta för att
minska sjuktalet i Handikappförvaltningen. Följande förslag till åtgärder är framtagna
•
•
•
•
•
•

Organisationsutveckling
Utbildning av arbetsledare
Friskvård/personalbefrämjade åtgärder
Rekrytering
Rehabilitering
attityder

Förvaltningarna kommer att använda sig av personal nyckeltal för att kunna följa
sjukfrånvaron. Nyckeltalen består av:
• Antal anställda
• Arbetad tid timanställda
• Sjukdagar per anställd
• Genomsnittlig sysselsättningsgrad
• Övertid/fyllnadstid per anställd
• Genomsnittsålder
• Antal medarbetare per anställd
Många frågor ställdes som blev besvarade av personalsekreterare Mikael Jansson.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

Diarie
KS
KF
Ledningsgrupp

26 mars 2002
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§ 15
Budgetuppföljning per den 28 februari 2002.
Ekonom Helen Wolf informerar att Handikappnämndens verksamhet beräknas visa en
avvikelse från budget med – 4,9 mkr för år 2002.
I verksamheten personliga assistenter i budgetuppföljningen per den 31 januari har
handikappnämnden prognostiserat ett negativt resultat i verksamheten om - 5,7 Mkr.
Detta underskottet är framräknat på myndighetskontorets beviljade timmar och en
timkostnad á 191 kr/timme.
Efter en grundlig genomgång av samtliga 94 ärenden i verksamheten personliga
assistenter, anser vi att vi skulle kunna klara verksamheten till en snittkostnad om 181
kr/timme. Detta innebär att nettokostnaden skulle sjunka med ca 1 Mkr.
Övriga verksamheter beräknas sammantaget hålla sig inom dom givna budgetramarna.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2002-02-28.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2002-02-28.
____________________

Diarie
Kled
Ledningsgrupp

26 mars 2002

10

§ 16
Förslag till beslut avseende teckningsrätt för Handikappförvaltningen.
I samband med att handikappförvaltningen får en egen balansräkning 2002-01-01
behöver handikappnämnden fatta beslut om teckningsrätt för nedanstående personer.
Nedanstående förtecknig avser de personer som skall ha teckningsrätt för
handikappnämndens bank- och postgirokonton:
Anders Nordberg
Helen Wolf

tills vidare
tills vidare

Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för
handikappförvaltningens bank- och postgirokonton.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

§ 17
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 4 Förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik administration

26 mars 2002

11

Äldrenämnden
§ 11 Bokslut 2001.
§ 12 Förslag till reviderat avgiftssystem..
Socialstyrelsen
Individuell plan på den enskildes villkor. Slutrapport.
Socialstyrelsen, meddelandeblad
NR 2/02 Ny socialtjänstlag (2001:453) från den 1 januari 2002.
Blekinge FoU- enhet
Årsrapport och verksamhetsberättelse för år 2001.
Förtroendenämnden Blekinge
Verksamhetsberättelse 2001
Cirkulär
Cirkulär 2002:14 Förbehållsbelopp år 2002 i de fall kommunen uppbär folkpension.
Cirkulär 2002:21 Trygghet mot brand hos äldre.
Cirkulär 2002:25 Egenvård alternativt sjukvård vid personlig assistans.
Kurser Handikappnämnden
Protokoll
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen
Centrala samverkansgruppens protokoll 2002-02-20.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2002-02-11.
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU-enhet protokoll 2002-02-08.
____________________

24 april 2002

Plats och tid

Tegelhuset Palanderska gården
Onsdagen den 24 april 2002, kl 14.00-14.55

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Ingeborg Palmberg (KD)
Ewa Carlsson –Sjögren (S) §§ 18-24
Solveig Einarsdottir (V) §§ 18-24
Maj Olsson (C) §§ 18-24
Lena Hjorth (FP) §§ 18-24

Övriga deltagare ersättare

Per- Anders Nygård (S)
Anita Seaberg (S)
Göran Pettersson (S)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg förvaltningschef
Inge Boman planerings- och utredningssekreterare

Sekreterare

Kerstin Nilsson

Utses att justera

Sonja Andersson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Sonja Andersson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson

Paragraf: 18-24

april 2002 anslagits på kommunens

1

24 april 2002

2

§ 18
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a)
b)
c)
d)

Arbetsutskottets protokoll 2002-04-10.
Biståndsbeslut i från myndighetskontoret mars månad 2002.
Ansökan om ledsagarservice med 15 timmar per vecka enligt SoL kap 4 § 1.
Yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan för uppförande av
handikappramp till Fredrikskyrkan, Karlskrona.

Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________

24 april 2002
Diariet
KS
Ledningsgrupp

3

Dnr 2001.0006.212

§ 19
Förslag till yttrande över förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun,
karlskrona.se
Översiktsplanen för Karlskrona kommun, karlskrona.se, är ute för utställning
under perioden 1 mars till och med den 30 april 2002. Utställningshandlingarna
består av planbeskrivning och samrådsredogörelse.
Kommunala handikapprådet yttrade sig över förslaget till översiktsplan under
samrådsskedet 3 april – 30 juni 2001.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Inga synpunkter har inkommit från Kommunala handikapprådet.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat yttrande angående översiktsplan för Karlskrona kommun, som
sitt eget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

24 april 2002

4

§ 20
Information avseende tidplan för budget 2003
Anders Nordberg informerar om upprättad tidplan för kompletteringsbudget 2002
och budget 2003.
Stor delaktighet från verksamheten ska gälla. Konsekvensbeskrivning ska
medfölja alla inkomna förslag.
Förvaltningen inväntar budgetberedningens direktiv.
Ett preliminärt förlag till budget 2003 ska vara klart före semestern.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

24 april 2002

§ 21
Information om förslag till handikappnämndens hemsida avseende
utformning/innehåll
Anders Nordberg ger en kort information om utformning/innehåll av
handikappnämndens hemsida.
Målet är att innehållet ska vara lättläst.
Ansvarig för hemsidan kommer Elisabeth Arebark att vara.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

5

24 april 2002
Diariet
KS
KF
Ledningsgrupp

6

Dnr 2001.0186.730

§ 22
Redovisning av vilka register handikappförvaltningen använder sig av enligt
Personuppgiftslagen (PuL)
När personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 innehöll lagen
övergångsbestämmelser som innebar att Datalagen fortsatte att gälla i tre år för
befintlig verksamhet. Från den 1 oktober 2001 har Datalagen helt upphört.
En kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför.
Detta innebär att respektive nämnd och styrelse är personuppgiftsansvarig.
I lagen ges möjlighet att utse personuppgiftsombud. Handikappnämnden beslöt
den 27 november 2001, att utse personuppgiftsombud.
Personuppgiftsombudet fick i uppdrag att redovisa en förteckning av nämndens
samtliga register.
Handikappförvaltningen har upprättat en förteckning över aktuella register.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över aktuella register.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

24 april 2002
Diarie
KS
KF
Ledningsgrupp

7

Dnr

§ 23
Budgetuppföljning per den 31 mars 2002.
Handikappnämnden har i budgetuppföljning per den 30 mars prognostiserat ett
negativt resultat i verksamheten personliga assistenter om 5,2 Mkr. Detta
underskott är framräknat på av myndighetskontoret beviljade timmar och en
genomsnittlig timkostnad om 181 kr/timme. Hänsyn har då tagits till att
timkostnaden kan variera åtskilligt från ärende till ärende.
Övriga verksamheter beräknas sammantaget hålla sig inom de givna budgetramarna.
Förvaltningen har begärt 570 tkr i ytterligare priskompensation enligt en särskild
sammanställning. I denna prognos har förutsatts att förvaltningen erhåller denna
kompensation.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2002-03-31.
___________________

24 april 2002

8

§ 24
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 43 Arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2001.
Kommunfullmäktige
§ 25 Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001.
§ 27 Amsvarig nämnd för folkhälsofrågor.
§ 32 Svar på motion om utbildning i EcoDriving.
§ 33 Svar på motion om arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen.
Socialstyrelsen
Meddelandeblad Nr 4/02
Den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken – uppföljning av statliga
stimulansbidrag för anhörigstöd och fortbildning av arbetledare/biståndsbedömare.
Räddningsverket
FoU-Rapport: Utrymningssäkerhet för rörelsehindrade.
Protokoll
Förtroendenämnden Blekinge 2002-02-28.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-03-19.
_________________

24 april 2002

9

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns Handikappnämnd sammanträde
den 24 april 2002
§ 18

Delegeringsbeslut

§ 19

Förslag till yttrande över förslag till översiktsplan för Karlskrona
kommun, karlskrona.se

§ 20

Information avseende tidplan för budget 2003

§ 21

Information om förslag till handikappnämndens hemsida avseende utformning/innehåll

§ 22

Redovisning av vilka register handikappförvaltningen använder sig av enligt
Personuppgiftslagen (PuL)

§ 23

Budgetuppföljning per den 31 mars 2002.

§ 24

MEDDELANDEN

22 maj 2002

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
Onsdagen den 22 maj 2002, kl 14.00-14.55

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Eva Ottosson (M)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Malin Gånemo (C)
Kent Lewén (FP)

Övriga deltagare ersättare

Ewa Carlsson –Sjögren (S)
Per- Anders Nygård (S)
Anita Seaberg (S)
Göran Pettersson (S)
Maj Olsson (C)
Lena Hjorth (FP)

Övriga närvarande tjänstemän
Sekreterare

Anders Nordberg förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Mikael Jansson, personalsekreterare
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Lars Eklund

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Lars Eklund

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson

Paragraf: 25-31

maj 2002 anslagits på kommunens

1

22 maj 2002

§ 25
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2002-05-08 och 2002-05-16.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret april.
c) Ansökan om bistånd för ledsagning 9:3 utöver riktlinjerna.
d) Ansökan om bistånd för ledsagning 9:3 utöver riktlinjerna.
e) Ansökan bistånd för boendeutbildning på Aspbergergymnasiet.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
Jan-Åke Nordin deltar ej i beslut avseende punkt e).
_______________________

2

22 maj 2002
Diariet
Kled
Ledngr

3

Dnr

§ 26
Förslag till yttrande angående överflyttning av ansvaret för parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder
Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttrande från handikappnämnden
avseende förslag, att ansvaret för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) överflyttas från tekniska nämnden till handikappnämnden.
Tekniska nämnden har idag ansvaret för att utreda och bevilja parkeringstillstånd
till personer med rörelsehinder.
Om kommunfullmäktige beslutar om överföring av ansvaret för PRH till
handikappnämnden, kan samma modell avseende ramfördelning användas som
vid ändrad organisation för icke nämndspecifik administration. Kostnader för
arbetsplats och material tillkommer.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att ansvaret för parkeringstillstånd överförs från tekniska nämnden till
handikappnämnden, samt
att resurser motsvarande en 50 % handläggartjänst, samt övriga för
handläggningen nödvändiga resurser överförs till handikappnämnden.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

22 maj 2002
Diariet
Kled
Ledngr

4

Dnr

§ 27
Budgetuppföljning/delårsbokslut per den 30 april 2002
Handikappnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa en avvikelse från budget
med – 1.3 Mkr för år 2002 och resultatet för årets första fyra månader uppgår till
– 1,8 Mkr.
Enligt Kommunförbundet har kostnaden för handikappomsorgen ökat i Sveriges
kommuner med 10 miljarder kronor under perioden 1997-2000. Detta innebär en
årlig volymökning med 14 % (exkl löne- och prisökningar). Statistik över insatserna enligt LSS visar att kommunernas åtaganden ökat kraftigt. Allt fler beviljas
stöd i form av särskilt boende, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagarservice
eller personlig assistans. Den enda form av insats som minskar är råd och stöd,
som i huvudsak är landstingets insats.
I den prognos som nu presenteras har handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar (t o m april –02).
Då förvaltningen gör månatliga bokslut och prognoser revideras ständigt
prognoserna utifrån aktuell verklighet. En prognos är att volymökningen årligen
kommer att hamna i omfånget 3-5 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut med tillhörande prognos per 2002-04-30.
Jan-Erik Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt att
handikappförvalt-ningen får i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde i juni
återkomma med förslag till åtgärder för att balansera årets budget.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag och Jan-Erik Svenssons
tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
att godkänna upprättat delårsbokslut med tillhörande prognos per 2002-04-30,
samt
att handikappförvaltningen får i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde i
juni återkomma med förslag till åtgärder för att balansera årets budget.
___________________

22 maj 2002

5

§ 28
Muntlig rapport avseende sjukfrånvaron i förvaltningen
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar om nuläget vad gäller sjukfrånvaro
och arbetsledares situation inom handikappförvaltningen.
Vid kartläggning har framkommit att 9 arbetsledare har fler än 25 underställda
och 5 arbetsledare har färre. Utöver dessa tillsvidareanställda har arbetsledarna
personalansvar för kontaktpersoner osv.
Handikappnämndens ledamöter erhåller en sammanställning av antalet sjukdagar i
förvaltningen.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

22 maj 2002
Diariet
Kled
Ledngr

6

Dnr

§ 29
Förslag till yttrande över Marknadsplan för BlekingeTrafiken AB 2003 2005
BlekingeTrafiken AB har lagt ett förslag till Marknadsplan för åren 2003-2005,
vilken tillställts Karlskrona kommun för yttrande. Kommunledningsförvaltningen
har begärt in yttrande från handikappnämnden över planen.
BlekingeTrafiken ska enligt trafikavtalet med ägarna årligen fastställa en
marknadsplan som ska utgöra en samordnad plan för trafik och ekonomi.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Handikappnämndens AU föreslår Handikappnämnden besluta
att anta yttrandet som sitt eget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

22 maj 2002
Diariet
Ledngr

7

Dnr

§ 30
Avvikelserapportering
Fr o m den 1 juli 2001, efter nämndens beslut, används dels en blankett för
avvikelserapportering och dels en blankett för fall.
Från hösten 2001 gör förutom områdeschef och sjuksköterska även arbetsterapeut
och sjukgymnast tillsammans en uppföljning och analys av samtliga inträffade fall
och individuella preventiva åtgärder sätts in efter behov.
Sammanställning över avvikelserapportering har skett kvartalsvis till verksamheterna under året. Handikappnämnden får två rapporter per år. Upprättad rapport
omfattar år 2001.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

22 maj 2002

§ 31
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 70 Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsens tre rotlar.
Svenska Kommunförbundet
Cirkulär 2002:39
2002 års ekonomiska vårproposition.
_________________

8

22 maj 2002

9

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns Handikappnämnd sammanträde
den 22 maj 2002
§ 25

Delegeringsbeslut

§ 26

Förslag till yttrande angående överflyttning av ansvaret för parkeringstillstånd för
personer med rörelsehinder

§ 27

Budgetuppföljning/delårsbokslut per den 30 april 2002.

§ 28

Muntlig rapport avseende sjukfrånvaron i förvaltningen

§ 29

Förslag till yttrande över Marknadsplan för BlekingeTrafiken AB 2003 - 2005

§ 30

Avvikelserapportering

§ 31

MEDDELANDEN

26 juni 2002

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
Onsdagen den 26 juni 2002, kl 14.00-14.50

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Eva Ottosson (M)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Malin Gånemo (C)
Kent Lewén (FP)

Tjänstgörande ersättare

Ewa Carlsson-Sjögren (S)

Övriga deltagare ersättare

Per- Anders Nygård (S)
Anita Seaberg (S)
Göran Pettersson (S)
Maj Olsson (C)
Lena Hjorth (FP)

Övriga närvarande tjänstemän

Jan Johansson verksamhetschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Eva Ottosson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Eva Ottosson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 32-39

juli 2002 anslagits på kommunens

1

26 juni 2002

§ 32
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2002-06-12.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj.
c) Ansökan om tillfällig ledsagning enligt LSS.
d) Ansökan om tillfällig ledsagning enligt SoL.
e) Svar avseende detaljplan del av Verkö 3:1 (ny förskola).
f) Förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduktion.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________

2

26 juni 2002
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§ 33
Beredskapsplan för handikappnämndens verksamheter.
Handikappförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en beredskapsplan för
särskilda händelser i fred under höjd beredskap. Med särskilda händelser menas
brand, elavbrott, gas-/oljeutsläpp, snöoväder, storm och epidemi.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till beredskapsplan.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättad beredskapsplan.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till en bra och lättläst beredskapsplan.
Birger Vernersson yrkar bifall till upprättad beredskapsplan.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad beredskapsplan för handikappnämndens verksamheter.
____________________
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§ 34
Delårsbokslut maj 2002/ förslag till åtgärder avseende uppkommen obalans i
budget 2002.
Handikappförvaltningen anmäler att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en avvikelse från budget med –2,0 Mkr för år 2002 och att resultatet
för årets fem första månader uppgår till – 580 tkr.
Beräknade avvikelser för år 2002 enligt prognos (i maj) anges i miljontal kronor
med en decimal nedan.
Personliga assistenter, beräknade avvikelser –0,7
Övriga verksamheter, beräknade avvikelser –1,3.
Boendeplan
Egna investeringar var tidigare upptagna till 980 tkr för år 2002, dessa kan i den
reviderade bostadsplanen sänkas till 500 tkr.
Nämndens egna investeringsbudget upptar totalt för år 2002 400 tkr, varför
möjligheten att själva inrymma detta belopp ej bedöms möjligt.
Volymökningar
År 2001 genomförde handikappförvaltningen cirka 700 insatser enligt SoL och
LSS. En volymökning med 10% skulle för vår del innebära cirka 70 tillkommande
insatser årligen. Detta gör det näst intill omöjligt att planera eller budgetera
kommande volymökningar.
I den prognos som nu presenteras har Handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar. Då vår förvaltning gör månatliga bokslut och prognoser
revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell verklighet. En prognos är att
volymökningen årligen kommer att hamna i omfånget 3-5 Mkr.
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna vid upprättande av
budgetuppföljningar/delårsbokslut också skall lämna förslag och besluta om
åtgärder för att innevarande års budget skall vara i balans.
Om nämnden tvingas vidta åtgärder vid volymökningar pga av att man följer
rådande lagstiftning, så kommer handikappnämndens budget att urholkas inom de
områden som inte styrs av tvingande sociallagstiftning.
För att få ner underskottet i nämndens budget måste det ske en koncentration på
åtgärder i den verksamhet som är mer eller mindre påverkbar och där de facto
råder en stor obalans gentemot fördelad internbudget, med andra ord de särskilda
boenden
Handikappförvaltningen har upprättat ett åtgärdsförslag.
forts
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§ 34 forts
Delårsbokslut maj 2002/ förslag till åtgärder avseende uppkommen obalans i
budget 2002.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut med tillhörande
prognos per 2002-05-31,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att vidta sådana åtgärder inom
särskilda boenden att underskottet minimeras för år 2002,
att handikappnämnden till kommunstyrelsen anhåller om ett utökat
investeringsanslag för år 2002 med 500 tkr,
att handikappnämnden uppmanar delegater om en striktare tillämpning vid
delegationsbeslut i LSS och SoL,
att handikappnämnden beslutar godkänna föreslagna åtgärder avseende
psykiatrins sysselsättningsverksamhet motsvarande 300 tkr per år,
att vidtagna åtgärder inom psykiatrins sysselsättningsverksamhet och minskade
kostnader för obekväm arbetstid för bl.a. anhörigvårdare, skall finansiera
uppkomna kostnader i om - och nybyggnadsplanen för 2002.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till
att-satserna 1 och 3, att att-sats 4 utgår,
samt avslag på att satserna 2,5,6, samt yrkar att begära hos fullmäktige full
kompensation för volymökningar inom LSS och SoL för innehavande år, att
handikappnämnden ber kommunstyrelsen att omfördela budgetmedel mellan
socialnämnden och handikappnämnden, vad gäller personer med missbruks- och
socialmedicinska problem och är verksamma inom socialpsykiatriska
sysselsättningsverksamheten, samt
att för egen del uppdra åt förvaltningen att inför budget 2003,plan 2004-2005,
skriva fram en prognos för framtida volymökningar.
Bilaga 08
Birger Vernersson yrkar bifall till förvaltningens att-sats 1,3,5,6 att-sats 4 utgår,
samt yrkar bifall på den borgliga gruppens sista att-sats.
Sylva Lilja yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag, samt att-sats 4 utgår.
Kent Lewén yrkar bifall till handikappförvaltningens att-sats 1 och 3, avslag på
att-sats 2,5,6 att att-sats 4 utgår, samt bifall till den borgliga gruppens förslag på
att-sats 5 och 6.
forts
§ 34 forts
Delårsbokslut maj 2002/ förslag till åtgärder avseende uppkommen obalans i
budget 2002.
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Handikappnämnden är överens om förvaltningens att-sats 1,3 och den borgliga
gruppens sista att-sats, samt att förvaltningens att-sats 4 utgår.
Ordförande ställer proposition på Birger Vernerssons förslag till bifalls yrkanden
till handikappförvaltningens förslag till att-sats 2, 5 och 6 mot den borgliga
gruppens förslag till att-sats 4 och 5
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt Birger Vernerssons
förslag.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder Birger Vernerssons förslag röstar JA och den som biträder den borgliga
gruppens förslag röstar NEJ. Antal givna röster 11.
Omröstningen utfaller med 6 JA röster, 5 NEJ röster.
JA röstade Jan-Erik Svensson, Birger Vernersson, Sylva Lilja, Sonja Andersson,
Lars Eklund, Ewa Carlsson-Sjögren.
NEJ röstade Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gånemo,
Kent Lewén.
Handikappnämnden har således beslutat
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut med tillhörande
prognos per 2002-05-31,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att vidta sådana åtgärder inom
särskilda boenden att underskottet minimeras för år 2002,
att handikappnämnden till kommunstyrelsen anhåller om ett utökat
investeringsanslag för år 2002 med 500 tkr.
att handikappnämnden beslutar godkänna föreslagna åtgärder avseende
psykiatrins sysselsättningsverksamhet motsvarande 300 tkr per år,
att vidtagna åtgärder inom psykiatrins sysselsättningsverksamhet och minskade
kostnader för obekväm arbetstid för bl.a. anhörigvårdare, skall finansiera
uppkomna kostnader i om - och nybyggnadsplanen för 2002.
Handikappnämnden beslutar för egen del
att uppdra åt förvaltningen att inför budget 2003, plan 2004-2005, skriva fram en
prognos för framtida volymökningar.
Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gånemo, Kent Lewén.
reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Bilaga nr 09
Diarie
Kled
Tekniska förv
Ledngr

Dnr
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§ 35
Förslag till beslut avseende revidering av tidigare beslutad plan för om- och
nybyggnad av särskilda boenden.
Handikappnämnden tog på uppdrag av kommunfullmäktige fram förslag till en
om- och nybyggnadsplan för särskilda boenden inom handikappomsorgen och
psykiatrin.
Planen beslutades i handikappnämnden 2002-03-26
Om- och nybyggnadsplanen innebar ökade driftskostnader, netto, om totalt 9 816
tkr över åren 2002-2005.
Egna investeringar vilka avser bl.a inventarier var totalt 1 740 tkr fram till och
med 2005. För år 2002 fördelade sig driftkostnaderna med 698 tkr och egna
investeringar med 980 tkr.
Vid Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige sammanträde i maj 2002 beslutades
att handikappnämnden fick ett extra tillskott på årsbasis med 5 mkr. Dock med
förutsättningen att tillskottet skulle inrymma utökade kostnader för personliga
assistenter och åtgärder i enlighet med beslutad boendeplan.
Eftersom underskottet för personliga assistenter var beräknat till gott och väl
5 mkr, anser sig förvaltningen inte kunna genomföra boendeplanen i enlighet med
beslut.
Förvaltningen föreslår därför att boendeplanen revideras med en påföljd att
kostnaderna sänks utifrån de 698 tkr, till 307 tkr för 2002.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden beslutar
att genomföra revidering av tidigare beslutad boendeplan i enlighet med upprättat
förslag.
att genom åtgärder i budget 2002, (ärende budgetuppföljning maj 2002) inrymma
merkostnaden om 307 tkr i befintlig budgetram.
att Handikappnämnden till kommunstyrelsen anhåller om ett utökat
investeringsanslag för 2002 med 5 00 tkr,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att i budget 2003 återkomma
med ekonomisk och verksamhetsmässig konsekvens av revidering avseende omoch nybyggnadsplanen av särskilda boenden budgetåret 2003.
Birger Vernersson yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag
forts

26 juni 2002

8

§ 35 forts
Förslag till beslut avseende revidering av tidigare beslutad plan för om- och
nybyggnad av särskilda boenden.
Handikappnämnden har således beslutat
att genomföra revidering av tidigare beslutad boendeplan i enlighet med upprättat
förslag,
att genom åtgärder i budget 2002, (ärende budgetuppföljning maj 2002) inrymma
merkostnaden om 307 tkr i befintlig budgetram,
att Handikappnämnden till kommunstyrelsen anhåller om ett utökat
investeringsanslag för 2002 med 5 00 tkr.
att Handikappnämnden uppmanar förvaltningen att i budget 2003 återkomma
med ekonomisk och verksamhetsmässig konsekvens av revidering avseende omoch nybyggnadsplanen av särskilda boenden budgetåret 2003.
____________________

Diarie
ledngr
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§ 36
Information om handikappförvaltningens förslag till budget
för handikappnämnden år 2003 samt planer för åren 2004-2005.
Handikappförvaltningen har arbetat fram ett arbetsmaterial till budget för
handikappnämnden år 2003, samt planer för åren 2004-2005. Beslut kommer att
fattas i augusti.
Jan-Åke Nordin efterlyser bilagorna till förslag till budget
för handikappnämnden år 2003 samt planer för åren 2004-2005,
som lovats till Handikappnämndens sammanträde.
Handikappnämndens beslutar
att ta informationen till dagens protokoll, samt
att bilagorna skall skickas ut senast den 1 augusti.
____________________
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§ 37
Läs och skrivsvårigheter/dyslexi i Karlskrona.
Kommunstyrelsen, Karlskrona kommun, tog 1998-08-11 beslut om att den
framtagna handlingsplanen angående läs- och skrivsvårigheter ifrån förbundet
Mot läs- och skrivsvårigheter (FMLS) skulle ligga till grund för arbetet i
kommunen med dessa frågor.
Beslutet ålade dels kommunledningsförvaltningen och dels respektive nämnd
ansvar för genomförande av olika delar i projektet och av handlingsplanen.
Handikappnämndens AU föreslår Handikappnämnden besluta
att tillskriva kommunstyrelsen med en förfrågan om en utvärdering har gjorts
avseende projekt Läs- och skrivsvårigheter i Karlskrona kommun.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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Ledngr

§ 38
Sommarhälsning.
Ordförande Jan-Eriks Svensson och vice ordförande Jan-Åke Nordin önskar alla
en skön och härlig sommar.
____________________
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§ 39
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 47 Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd.
§ 50 Ekonomiska reglering av förslag till nytt avgiftssystem för äldre personer och
funktionshindrade.
§ 51 Karlskronas kommuns jämställdhetsprogram 2002.
§ 52 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2002.
§ 67 Karlskronas kommuns årsredovisning 2001.
§ 68 Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda
i dessa organ.
§ 69 Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari
2002.
Kommunstyrelsen
§ 73 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
§ 77 Sammanställning av internkontrollrevisionerna 1997-2001 samt förslag till
uppföljning av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.
§ 78 Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor.
§ 91 Avtal om privat användning av tjänstemobiltelefon.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror, folkmängd 2001-12-31.
Preliminär tidsplan för budgetarbetet inför år 2003-2005.
Länsrätten i Blekinge Län
Mål nr 1174-01
Socialstyrelsen, meddelandeblad
NR 7/02 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
Cirkulär
Cirkulär 2002:39 2002 års ekonomiska vårproposition.
Cirkulär 2002:43 Anställningsstöd dom kombineras med vård- och
omsorgsutbildning.
Cirkulär 2002:46 Delegering inom socialtjänsten m.m.
Cirkulär 2002:48 Nya och ändrade bestämmelser för anställningsstöd.
Kurser till Handikappnämnden
Protokoll
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen
Centrala samverkansgruppens protokoll 2002-05-15.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2002-04-10.
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU-enhet protokoll 2002-04-12.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-04-10.
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Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 25 september 2002.
§ 49 Delegationsbeslut
§ 50 Förändring av reglemente avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
§ 51 Förslag till yttrande över handläggning av bostadsanpassningsbidrag.
§ 52 Budget/uppföljning/delårsbokslut per den 31 augusti.
§ 53 Redovisning av rekryteringsprognos för handikappförvaltningens verksamhet.
§ 54 Yttrande över remiss angående forskningsstrategi för Landstinget Blekinge.
§ 55 Deltagande i utvecklingsprojekt Investor in People.
§ 56 Redovisning av sjukfrånvaron.
§ 57 Förslag till sammanträdesplan för Handikappnämnden år 2003.
§ 58 Meddelanden.
____________
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Plats och tid

Palanderska gården, Ruthensparre
Onsdagen den 25 september 2002, kl 14.45-16.00

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Kent Lewén (FP) kl 14.45-15.15 § 50-52, 55
Maj Olsson (C)
Eva Ottosson ( M)

Tjänstgörande ersättare

Lena Hjorth (FP) kl 15.15-16.00 § 49,53-54, 56-58

Övriga deltagare ersättare

Per- Anders Nygård (S)
Göran Pettersson (S)
Weste Brynestam (C)
Anita Seaberg (S)
Lennart Cederblad (KD) kl 14.45-15.20 § 50- 52, 55

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom kl 14.45-15.20 § 50-52, 55
Mikael Jansson, personalsekreterare kl 15.00-16.00 § 49,52-54
§ 56-58
Inge Boman, utredningssekreterare kl 15.00-16.00 § 49,52-54
§ 56-58
Kerstin Nilsson § 50-52, § 55,
Elisabeth Arebark § 49, § 53-54, § 56-58

Sekreterare
Utses att justera

Ingeborg Palmberg

Sekreterare

__________________ _____________ Paragraf: 49- 58
Kerstin Nilsson
Elisabeth Arebark
___________________
Jan-Erik Svensson

Ordförande
Justerande

___________________
Ingeborg Palmberg
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den oktober 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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§ 49
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2002-09-11.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti.
c) Ansökan avser utökad tid för ledsagning enligt SoL 4 kap 1 §
d) Yttrande över Blekingetrafikens förslag till nytt linjenät för
stadsbusstrafiken i Karlskrona samt Pottholmsprojektets genomförande.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________
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Kled
KS/KF
Tekniska nämnden

Dnr

§ 50
Förändring av reglemente.
Enlig förslag från kommunledningsförvaltningen till kommunfullmäktige
angående överflyttande av ansvaret för utfärdande av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (PRH) från tekniska nämnden till handikappnämnden, skall detta
följas av en förändring i respektive nämnds reglementen.
I handikappnämndens reglemente § 1 verksamhetsområde tillförs;
Nämnden har ansvaret för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade i
enlighet med Trafikförordningen (TrF) 1998:1276.
I tekniska nämnden reglemente § 1:1 verksamhetsområde punkt 8 gator och trafik
tillförs;
Ansvaret för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade i enlighet med
Trafikförordningen (TrF) 1998:1276 är undantaget nämndens verksamhet.
Ärendet om överföring av PRH kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges
oktobersammanträde, varför nämnderna beslutar i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag. Förändringarna i reglementen föreslås
träda i kraft 2003-01-01.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta om förändring i nämndens reglemente i
enlighet med upprättat förslag, att gälla från och med 2003-01-01
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 51
Förslag till yttrande över handläggning av bostadsanpassningsbidrag.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämnden har
erhållit för yttrande från kommunledningsförvaltningen ärende om förslag till
handläggning av bostadsanpassningsbidrag. (KS 2002.358.001)
Kommunledningsförvaltningen hemställer hos kommunfullmäktige att ansvaret
för bostadsanpassningsbidragen flyttas över från byggnadsnämnden till
handikappnämnden från och med 2003-01-01.
Som skäl för sin hemställan om överflyttning anförs bl.a en eftersträvan att den
enskilde i största utsträckning skall ha en ingång/handläggare i kommunen.
Eftersom många av personerna vilka söker bostadsanpassningsbidrag också är
föremål för andra insatser på grund av sitt funktionshinder, kan kontakterna
minimeras.
Förvaltningen har i utredningsskedet pekat på fördelarna med en överflyttning till
handikappnämnden, vilket överensstämmer med kommunledningsförvaltningens
yttrande.
Vid ett eventuellt beslut om överflyttning av ansvaret för
bostadsanpassningsbidragen, förutses att de resurser som avsätts av
byggnadsnämnden förs över till handikappnämnden, (exkl. byggkompetensen)
I kommunledningsförvaltningens förslag föreslås 1,0 tjänst flyttas över. Enligt
uppgifter avsätts för närvarande 1,5 tjänst för handläggning av ärenden. Detta bör
tas hänsyn till vid justering av budgetramarna.
För övrigt har handikappnämnden inget att erinra mot
kommunledningsförvaltningens förslag i ärendet.
I händelse av beslut i kommunfullmäktige om överflyttning av
bostadsanpassningsbidragen till handikappnämnden, föreslås följande tillägg
göras i nämndens reglemente under rubriken;
Handikappnämndens verksamhetsområde § 1.
Nämnden ansvarar för handläggning och beslut till funktionshindrade personer.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att ställa sig positiv till kommunledningsförvaltningens förslag om överflyttning
av ansvaret för bostadsanpassningsbidragen till handikappnämnden från och med
2003-01-01,
att motsvarande resurser förs över till handikappnämnden, som idag avsätts hos
byggnadsnämnden för handläggning av bostadsanpassningsärenden,
att handikappnämnden får möjlighet att kostnadsfritt använda sig av
samhällsbyggnadsförvaltningens byggtekniska kompetens som är nödvändig vid
beslut i ärenden, samt
forts
§ 51 Forts
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Förslag till yttrande över handläggning av bostadsanpassningsbidrag.
att i händelse av beslut i kommunfullmäktige om överflyttning av
bostadsanpassningsbidrag, föreslå kommunfullmäktige besluta om tillägg i
handikappnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall och tillägger att de resurser som idag används förs
över till Handikappnämnden och även pengarna.
Lennart Cederblad yrkar att anvisningsregler vid bostadsanpassning följer med
protokollet ut.
Handikappnämnden har således beslutat
att ställa sig positiv till kommunledningsförvaltningens förslag om överflyttning
av ansvaret för bostadsanpassningsbidragen till handikappnämnden från och med
2003-01-01,
att motsvarande resurser förs över till handikappnämnden, som idag avsätts hos
byggnadsnämnden för handläggning av bostadsanpassningsärenden,
att handikappnämnden får möjlighet att kostnadsfritt använda sig av
samhällsbyggnadsförvaltningens byggtekniska kompetens som är nödvändig vid
beslut i ärenden,
att i händelse av beslut i kommunfullmäktige om överflyttning av
bostadsanpassningsbidrag, föreslå kommunfullmäktige besluta om tillägg i
handikappnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag, samt
att när Kommunfullmäktige har fattat beslut kommer handikappnämndens
ledamöter att erhålla Boverkets anvisningar.
_______________
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§ 52
Budgetuppföljning/delårsbokslut per den 31 augusti
Helen Wolf informerar att handikappnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa
en avvikelse från budget med – 2,2 Mkr för år 2002 och att resultatet för årets
första åtta månader uppgår till – 16 tkr.
Den prognos som handikappförvaltningen presenterar har endast beaktade redan
inträffade volymökningar. Eftersom handikappförvaltningen gör månatliga
bokslut och prognoser, revideras dessa ständigt utifrån aktuell verklighet. En
prognos är att volymökningarna årligen kommer att hamna i omfånget 3-5 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per den 31 augusti, med
tillhörande prognos för årets utfall,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att
minimera underskottet för år 2002,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde den 9 oktober 2002 återkomma med förslag om åtgärder för att uppnå en
balanserad budget 2003, samt
att handikappnämnden till kommunstyrelsen anhåller om ett ökat investeringsanslag för år 2002 med 500 tkr.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till att-satserna 1 och 4. Vad beträffar att-satserna 2
och 3 har en enig nämnd haft kravet på pengar till volymökningar.
Jan-Erik Svensson påtalar vikten av att ha en budget i balans. Kompensation för
volymökningar enl LSS bör erhållas.
Jan-Erik Svensson hemställer att arbetsutskottet beslutar om de åtgärder för att få
budgeten i balans som förvaltningen lägger till sammanträdet den 9 okt.
Handikappnämnden har inget sammanträde i oktober.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till att-satserna 1, 2 och 4, samt att att-sats 3 utgår.
Anders Nordberg redovisar en ändring av att-sats 3 till att handikappnämnden
uppmanar förvaltningen att till arbetsutskottet den 9 oktober 2002 redovisa
genomförda åtgärder i enlighet med att-sats 2.
forts

25 september 2002 8

§ 52 Forts
Budgetuppföljning/delårsbokslut per den 31 augusti
Handikappnämnden är överens om denna ändring av att-sats 3.
Handikappnämnden har således beslutat
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per den 31 augusti, med
tillhörande prognos för årets utfall,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att
minimera underskottet för år 2002,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde den 9 oktober 2002 redovisa genomförda åtgärder i enlighet med att-sats 2,
samt
att handikappnämnden till kommunstyrelsen anhåller om ett ökat investeringsanslag för år 2002 med 500 tkr.
___________________
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§ 53
Redovisning av rekryteringsprognos för handikappförvaltningens
verksamhet.
Personaldelegationen har uppmanat förvaltningschefen att inkomma med en
riskbedömning och konsekvensanalys med förslag till alternativa åtgärder om inte
kompetent personal kan rekryteras.
Handikappförvaltningen har gjort en bedömning fram till år 2005 inom följande;
Verksamhetsområdet,
Pensionsavgångar,
Psykiatriverksamhet,
Personlig assistans,
Rekrytering av vissa yrkesgrupper,
Rekrytering av semestervikarie,
Timavlönad personal,
Uppdragstagare, samt
Ungdomsgymnasiet.
Handikappförvaltningen har arbetat fram förslag till åtgärder, som man alla redan
arbetar med idag;
Önskad sysselsättningsgrad,
Flexibilitet,
Resursenhet,
LAS- 3 åringar,
Rekrytering- utbildning,
Anställningsvillkor, samt
Fortbildning.
Informationen tas till dagens protokoll
____________________
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ledngr
KS/KF

§ 54
Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge.
Landstinget Blekinge har låtit utreda ny Forskningsstrategi för landstinget.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna utredningen för
yttrande.
Landstingsstyrelsen beslöt i maj 2001 att utreda all landstingets
forskningsverksamhet i syfte att skapa en tydlig, strategisk och framåtsyftande
handlingsplan för landstingets forskningspolitik. Detta mot bakgrund av centrala
och regionala förändringar. I de nationella handlinsplanerna för hälso- och
sjukvård respektive äldrepolitiken föreslås satsningar för att stärka och stimulera
till forskning och utveckling.
Landstinget har upprättat ett förslag med fördelar ur kommunens perspektiv.
Handläggare vid berörda förvaltningar har träffats och utarbetat ett gemensamt
förslag till yttrande från Karlskrona kommun.
Kommunen föreslås biträda landstingets förslag under förutsättning att
• Kommunen ges ett inflytande på politisk nivå,
• En kraftfull kompetens på sociala frågor rekryteras,
• Företrädare för länets kommuner ingår i berörda referensgrupper och
nätverk,
• Kraven ej ökar på ekonomisk ersättnings, samt
• Reella möjligheter till inflytande.
Hanikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag
Inge Boman redovisar att kontakt tagits med Fokus i Kalmar och ställt frågan om
dom var intresserade av att vi i Karlskrona Kommun anlitade deras
forskningsresurser.
Fokus svarade med att det fanns intresse och kunde tänka sig fortsatta
diskussioner.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till forskningsstrategin för landstinget Blekinge, dock
med den reservation att FoU-enheten kvarstår som egen enhet.
Birger Vernersson yrkar bifall till utredarnas förslag och bifall till Jan-Åke
Nordins reservation, samt yrkar att följande tilläggs att-sats skrivs in,
att handikappnämnden anser att forskning med inriktning på problematiken kring
fysiska och psykiska funktionshinder prioriteras.
Forts
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§ 54 Forts
Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna upprättat förslag,
att forskningsenheten kvarstår som egen enhet, samt
att forskning med inriktning på problematiken kring fysiska och psykiska
funktionshinder prioriteras.
___________________

Dnr
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Ledngr

§ 55
Deltagande i utvecklingsprojekt Investor in People.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Svenska kommunförbundet
har erbjudit Karlskrona kommun och dess förvaltningar att delta i utvecklingsprojektet Investor in People.
Investors in People är en internationellt erkänd standard, ett utvärderingsinstrument, vars syfte är att förbättra organisationens resultat genom att ständigt
utveckla medarbetarna.
Att utveckla och förbättra en verksamhet allt eftersom behoven skiftar är viktigt.
Genom att systematiskt förankra organisationens visioner och mål för verksamheten hos alla medarbetare, förstärks helhetssynen och förståelsen för den egna
arbetsinsatsens betydelse.
Att delta i Investors in People innebär att undersöka om den vision och de mål
som finns, genomsyrar organisationen, samt att det finns ett systematiskt sätt att
arbeta med kompetensutveckling i förhållande till syfte och mål. Genom denna
analys av nuläget tar man pulsen på organisationen och identifierar viktiga
områden som behöver förbättras i förhållande till de krav som standarden gäller.
Resultatet skall ligga till grund för en handlingsplan som formuleras. Här är det
viktigt att nämnd och förvaltningsledning ger sitt fulla stöd för att planen skall
kunna förverkligas.
Med andra ord kan planens genomförande innebära ökade kostnader för
handikappnämnden.
Handikappnämndens AU föreslår Handikappnämnden besluta
att ge sitt godkännande till deltagande i Investors in People, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att anmäla handikappförvaltningen.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

DIarie
Ledngr
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§ 56
Redovisningen av sjukfrånvaron.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar om att nu är augusti månad klar i
redovisningen av sjukfrånvaron. Antal sjukdagar per anställd i
handikappförvaltningen ligger i dag på 4,01.
En viss ökning kan ses i intervallet dag 15-28 och dag 28-90.
När september månad är klar så har handikappförvaltningen analyserat
sjukfrånvaron under ett helt år.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 57
Förslag till sammanträdesplan för Handikappnämnden år 2003.
Jan-Erik Svensson yrkar att Handikappnämndens AU får i uppdrag att fastställa
sammanträdestiderna för Handikappnämnden.
Jan-Åke Nordin påpekar att det är viktigt att man ser vilka personer som
nomineras till Handikappnämnden och anpassa tiderna där efter och att man även
kan lägga sammanträdestiderna tidigare på dagen.
Birger Vernersson informera om att socialdemokratiska diskuterat
sammanträdestider och vill att man undersöker om Handikappnämndens
sammanträden kan starta kl 9.00.
Jan-Erik Svensson påpekar att det skulle vara bra om dubbla förslag togs fram.
Handikappnämnden beslutar
att Handikappnämndes AU beslutar den 9 oktober om sammanträdestiderna för
Handikappnämnden för år 2003.
____________________
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§ 58
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 101 kommunala val.
Karlskrona Kommun revision
Revisionsrapport FB-01: Ny nämndorganisation och nya förvaltningar.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2002:72 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt
avvikelsehantering.
Cirkulär 2002:79 Ändring i sekretessförordningen.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2002-08-21
Mål nr 508-02
Länsstyrelsen Blekinge Län
Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och funktionshindrade
i
Blekinge Län.
Kurser Handikappnämnden
Protokoll
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen
Centrala samverkansgruppens protokoll 2002-08-21.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden 2002-08-29.
Jan-Åke Nordin ser fram mot fortsatta diskussioner i Handikappnämndens AU
avseende ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och
funktionshindrade i Blekinge Län.
____________________

27 november 2002

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 27 november 2002.
§ 59 Delegationsbeslut
§ 60 Förslag till beslut avseende reviderat handikappolitiskt program.
§ 61 Riktlinjer för basanpassning.
§ 62 Förslag till riktlinjer och rutiner av klagomål och synpunkter.
§ 63 Förslag till beslut avseende frågeformulär för uppföljning av handikappnämndens mål.
§ 64 Förslag till riktlinjer för brandlarm i handikappförvaltningens olika boende former.
§ 65 Förslag till ändrat regelverk för utdelning av kvalitetspris inom handikappnämndens
verksamheter..
§ 66 Delårsbokslut per den 31 oktober 2002..
§ 67 Revidering av tidigare i handikappnämnden beslutad plan- för om- och nybyggnad
av särskilda boenden
§ 68 Förslag om fortsatt avgiftsfri avlösarservice.
§ 69 Förslag till beslut att utkvittera värdehandlingar.
§ 70 Redovisning av åtgärder för att uppnå målsättningen om 25 arbetstagare per arbetsledare,
samt redovisning av plan för att hantera arbetsledarsituationen vid
handikappförvaltningen.
§ 71 Meddelanden.
____________
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Plats och tid

Palanderska gården, Ruthensparre
Onsdagen den 27 november 2002, kl 14.00-14.45

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter
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Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lena Hjorth (FP)
Veste Brynestam (C)

Övriga deltagare ersättare

Per- Anders Nygård (S)
Göran Pettersson (S)

Övriga närvarande tjänstemän

Jan Johansson, verksamhetschef
Helen Wolf, ekonom, kl 14-14.30 § 60-81
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare, kl 14-14,15
§60-81
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare, kl 14-14,15 §60-81

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Maj Olsson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Maj Olsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 59- 71

december 2002 anslagits på kommunens
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§ 59
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2002-10-09.
b) Arbetsutskottets protokoll 2002-11-13.
c) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret september.
d) Biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober.
e) Ansökan avser fortsatt ledsagarservice enligt SoL 4 kap 1 §.
f) Yttrande över detaljplan för del av Verkö 3:1,ny förskola.
g) Yttrande över detaljplan för Pottholmen etapp 1.
h) Beslutsärende, dom 2002-11-04, mål nr 897-02.
i) Handikappnämndes sammanträdesplan 2003.
j) Redovisning av åtgärder avseende uppkommen obalans i budget 2002.
k) Redovisning avseende tänkbara åtgärder för att nå balans i budget 2003.
l) Delårsbokslut september 2002.
m) Yttrande över detaljplaneprogram för kv Havfrun, Hector m fl.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________
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Dnr

§ 60
Förslag till beslut avseende reviderat handikappolitiskt program.
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson informerar att det tidigare
handikappolitiska programmet för 1999-2002 har varit utgångspunkten i
Karlskrona kommuns arbete med att få kommunen mer tillgänglig.
Revideringen har gjorts under våren 2002. Arbetet har gjorts i samverkan med
samordningsgruppen för det handikappolitiska programmet och kommunala
handikapprådet.
Det reviderade handikappolitiska programmet bygger vidare på det tidigare
programmets struktur och långsiktiga strategi. Konkreta åtgärder för de av FN:s
standardregler som finns med i programmet har tagits fram
Förslag till handikappolitiskt program har upprättats.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat handikappolitiskt program.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar att svar från Kommunstyrelsen avseende utvärdering
av läs- och skrivsvårigheter i Karlskrona kommun tas upp som ett enskilt ärende
på handikappnämndens arbetsutskott den 4 december.
Handikappnämnden har således beslutat
att föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat handikappolitiskt program,
samt
att svar från Kommunstyrelsen avseende utvärdering av läs- och skrivsvårigheter
i Karlskrona kommun tas upp på handikappnämndens arbetsutskott den 4
december.
____________________
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Ledngr
Tekniska förv
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§ 61
Riktlinjer för basanpassning av lägenheter/lokaler.
Inom ramen för Karlskrona kommuns handikappolitiska program (1999-2002)
finns ett uppdrag att utarbeta riktlinjer för utökad tillgänglighet i kommunala
lokaler och boenden. Riktlinjerna föreslås tas fram i samarbete med miljöbyggnads- och tekniska nämnderna samt Karlskrona Hem. I det handikappolitiska
programmet föreslås också att de utarbetade riktlinjerna ska gälla vid ny- och
ombyggnation.
Förslag på riktlinjer för basanpassning har upprättats.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinjerna för basanpassning av i nyproduktion och vid ny- och
ombyggnad av kommunala lokaler inom Karlskrona Kommun,
att utvärdering görs av programmet, samt
att målsättningen skall vara att basanpassningen även skall gälla vid ombyggnad
Jan-Åke Nordin (M), Sylva lilja (V) och Birger Vernersson (S) yrkar bifall till
upprättat förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 62
Förslag till riktlinjer och rutiner av klagomål och synpunkter.
I handikappnämndens målprogram fyra hörnstenar framgår det att senast
2002-12-31 skall handikappnämnden ha infört klagomålshantering. Ett förslag har
upprättats avseende riktlinjer och rutiner för hantering av klagomål och
synpunkter.
Jan-Åke Nordin (M), Sylva lilja (V) och Birger Vernersson (S) yrkar bifall till
upprättat förslag.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att upprättade riktlinjer och rutiner för hantering av klagomål och synpunkter,
antas efter föreslagna förändringar, samt
att införa klagomålshanteringen från och med 1 januari 2003.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 63
Förslag till beslut avseende frågeformulär för uppföljning av
handikappnämndens mål.
Handikappnämnden har formulerat mål för handikappnämndens verksamheter
formulerade i fyra byggstenar. I målprogrammet finns tjugofem så kallade
serviceutfästelser som är mättbara.
Handikappförvaltningen har upprättat förslag till frågeformulär till utvärdering av
handikappnämndens mål.
En gång per år skall utvärdering av måluppfyllelserna göras genom ett
frågeformulär till vårdtagare, anhöriga, personal och föreningar.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättade frågeformulär.
Jan-Åke Nordin (M), Sylva lilja (V) och Birger Vernersson (S) yrkar bifall till
handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
ledngr
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§ 64
Förslag till riktlinjer för brandlarm i handikappförvaltningens olika boende
former.
Under våren 2002 har handikappförvaltningen inventerat befintliga brandlarm i
syfte att få en bild av hur situationen vad gäller brandlarm ser ut på de olika
boendena.
Inom handikappförvaltningens verksamhet i Karlskrona kommun finns ca 20
gruppboenden, 8 särskilda boenden, 2 korttidshem för barn, 1 korttidshem för
vuxna och 2 skolbarnstillsynsgrupper.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till riktlinjer.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättade riktlinjer för brandlarm i handikappnämndens olika
boendeformer, samt
att uppdra åt handikappförvaltningen att senast i april 2003 återkomma med
redovisning och kostnadsberäkning av åtgärder i befintliga boende enligt upprättat
förslag.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag, samt
påpekar att det är mycket viktigt det som framgår i texten att ansvaret för
installation av brandvarnare ligger på ägare/innehavare av bostaden.
Birger Vernersson yrkar bifall handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
ledngr
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§ 65
Förslag till ändrat regelverk för utdelning av kvalitetspris inom
handikappnämndens verksamheter.
Före detta omsorgsnämnden hade som rutin att årligen utdela kvalitetspris till
någon av nämndens verksamheter och dess arbetslag.
Handikappförvaltningen arbetade fram ett förslag till regelverk avseende årlig
utdelning av ett kvalitetspris inom verksamheten. I budgeten för 2002 avsattes 25
tkr till en total prissumma. Handikappnämnden beslutade 2001-09-26 att anta det
föreslagna regelverket som bygger på att verksamheten – arbetslag eller enskild
anställd – ska inkomma med förslag på förbättring och utveckling av
verksamheten.
Handikappförvaltningen föreslår att regelverket förändras så att utdelning av
kvalitetspris kopplas till uppfyllelse av de av nämnden uppsatta målen för
verksamheten. I november varje år ska en utvärdering av hur verksamheten
uppfyller de uppsatta målen göras och resultaten hur väl man lyckas uppnå målen
skall ligga till grund för utdelning av kvalitetspris.
Kvalitetsarbetet består av flera delar. En effektiv hantering av klagomål och
synpunkter är en viktig del, systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete för
att uppnå de av nämnden fastställa målen är en annan. Utdelning av kvalitetspris
kan utgöra en extra uppskattning från nämnden för ett effektivt och utvecklande
arbete, allt i syfte att göra det bättre för vårdtagaren.
Handikappförvaltningen har utarbetat ett förslag till nytt regelverk för utdelning
av kvalitetspris som överlämnas till handikapprådet för beredning.
Jan-Åke Nordin och Birger Vernersson yrkar bifall på handikappförvaltningens
förslag.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat regelverk avseende utdelning av ett årligt kvalitetspris inom
verksamheten.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diarie
KS/KF
Ledngr
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§ 66
Delårsbokslut per den 31 oktober 2002.
Handikappförvaltningen får härmed anmäla att handikappnämndens verksamhet
(totalt) beräknas visa en avvikelse från budget med –1,0 Mkr för år 2002 och att
resultatet för årets första tio månader uppgår till – 378 tkr.
Beräknade avvikelser för år 2002 enligt prognos ( i september) anges i miljontal
kronor med en decimal nedan.
Verksamhetens netto (personliga assistenter),Beräknade avvikelser: -0,5.
Övriga verksamheter, Beräknade avvikelser: - 0,5.
Svenska Kommunförbundet lämnar rekommendationer avseende arvoden och
omkostnadsersättningar till familjehem. En nyhet är att arvodena, från och med år
2003, beräknas med utgångspunkt i löneutvecklingen inom olika vårdyrken och
inte utifrån pris-basbeloppet. Det tidigare beräkningssättet har inneburit att
arvodena inte har ökat i takt med löneutvecklingen i jämförbara vårdyrken. Detta
har bl.a. skapat missnöje bland familjehemmen. Det rådande systemet har också
försvårat möjligheten att behålla och rekrytera familjehem. Det nu
rekommenderade beräkningssättet innebär att eftersläpningen rättas till genom att
arvodena höjs med 20 % fr.o.m. januari 2003. Därefter sker en årlig höjning per
den 1 januari med det då kända genomsnittet av lönehöjningarna i vård- och
omsorgsyrkena.
Omkostnadsersättningen kommer precis som tidigare att beräknas utifrån
pris-basbeloppet.
För handikappförvaltningens del kommer den förändrade rekommendationen att
innebära att kostnaderna för våra familjehem kommer att uppgå till ca 3,3 Mkr för
år 2003, vilket innebär en ökning med 380 tkr jämfört med i år.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 oktober, med tillhörande prognos
för årets utfall
att anhålla till kommunstyrelsen om en kompensation för uppräkning av arvodena
till familjehem motsvarande 380 tkr för år 2003.
att även fortsättningsvis uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att
minimera underskottet för år 2002.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Diarie
Ledngr
Kled
Tekniska förv
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§ 67
Revidering av tidigare i handikappnämnden beslutad plan för om- och
nybyggnad av särskilda boenden.
Handikappnämnden tog på uppdrag av kommunfullmäktige fram förslag till en
om- och nybyggnadsplan för särskilda boenden inom handikappomsorgen och
psykiatrin.
Planen fördelades och beslutades i handikappnämnden 2002-08-28, i samband
med budget för år 2003 och planer för 2004-2005.
Om- och nybyggnadsplanen innebär ökade driftskostnader, netto, om totalt 6 300
tkr över åren 2003-2004. Avseende kostnader för 2004 uppgav nämnden i beslutet
att denna var högst preliminär och att handikappnämnden skulle återkomma under
hösten till Kommunstyrelsens budgetberedning med mer exakta kostnader.
Andledningen härtill var att handikappförvaltningen inte vid det tillfället fått in
kostnadsuppgifter från tilltänkta entreprenörer.
Egna investeringar vilka avser bland annat inventarier var totalt 800 tkr under åren
2003 och 2004.
Handikappnämnden beslutade att planen skulle verkställas med början hösten
2002. Finansieringen av 2002 års kostnader svarade handikappnämnden själv för
inom ramen för sin budget.
För kostnader som uppstod under 2003 har handikappnämnden i samband med
budget 2003 begärt hos kommunfullmäktige få ett budgettillskott om 2 700 tkr.
Inventarieinvesteringar under 2003 uppgår till 200 tkr.
Handikappförvaltningen har nu gjort vissa revideringar i tidplanen av om- och
nybyggnadsåtgärder under 2004 och därmed justeringar av kostnaderna.
För att planering och projektering av föreslagna nyproducerade gruppboenden
skall kunna sättas igång och vara inflyttningsklara enligt upprättat förslag, behövs
ett principbeslut i kommunfullmäktige under 2002. Ett principbeslut som ger
handikappnämnden ett tillskott i 2004 års budgetram om 2 400 tkr (helårseffekt
4 300 tkr)
forts
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§ 67 Forts
Revidering av tidigare i handikappnämnden beslutad plan för om- och
nybyggnad av särskilda boenden. Forts
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att genomföra revidering av tidigare beslutad boendeplan i enlighet med upprättat
förslag.
att till kommunfullmäktige anhåller om ett principbeslut för igångsättning av nyoch ombyggnad i enlighet med upprättat förslag för år 2004.
att till kommunfullmäktige i plan för budget 2004 anhåller om ett tillskott
motsvarande 2 400 tkr för genomförande av upprättat förslag till om- och
nybyggnadsplan.
att till kommunfullmäktige i plan för budget 2004 anhåller om ett
investeringstillskott om 600 tkr för egna investeringar i samband med
genomförande av upprättat förslag till om- och nybyggnadsplan.
Jan–Åke Nordin (M) Och Birger Vernersson yrkar bifall till
handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
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§ 68
Förslag om fortsatt avgiftsfri avlösarservice.
Under perioden 1999-2002 har försöksverksamhet bedrivits avseende
avlösarservice inom handikappnämnden och äldrenämnden. Kostnaderna för
genomförandet har finansierats av erhållna medel från riksdagen.
Statens medel upphör i samband med årsskiftet och handikappnämnden måste
därför ta ställning till om man skall fortsätta med den fria avlösarservicen och i så
fall finansiera den själv inom sin budgetram.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till riktlinjer.
Handikappförvaltningen föreslår att avlösarservicen skall permanentas som ett
bistånd enligt SoL från och med 2003-01-01 och vara avgiftsfri upp till max 18
timmar per månad.
Beslut om rätt till avgiftsfri avlösarservice fattas av handikappförvaltningens
biståndshandläggare enligt Socialtjänstlagen kap 4§1.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att från och med 2003-01-01 permanenta en avgiftsfri avlösarservice i enlighet
med upprättade förslag och riktlinjer, samt
att kostnaderna för biståndsbeslutet finansieras inom ramen för
handikappnämndens budget 2003.
Jan-Åke Nordin (M) och Sylva Lilja (V) yrkar bifall till handikappförvaltningens
förslag.

Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
ledngr
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§ 69
Förslag till beslut att utkvittera värdehandlingar.
Delgivning tecknas av ordförande, förvaltningschef eller annan person som
handikappnämnden utser enligt upprättat reglemente § 22.
Handikappnämndens Au föreslår handikappnämnden besluta
att registrator Elisabeth Arebark för handikappnämnden samt vikarie enligt
registratorernas nätverk Marianne Tullberg var för sig får utkvittera
värdehandlingar adresserade till handikappnämnden enligt upprättat förslag, samt
att beslutet träder i kraft vid justering av protokollet.
Sylva Lilja (V) och Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till handikappförvaltningens
förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diare
ledngr

§ 70
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Redovisning av åtgärder för att uppnå målsättningen om 25 arbetstagare per
arbetsledare, samt redovisning av plan för att hantera arbetsledarsituationen
vid handikappförvaltningen.
Verksamhetschef Jan Johansson informerar om att handikappförvaltningen har i
en särskild plan till handikappnämnd och kommunstyrelse redovisat för hur
ansvaret för antalet anställda skall minskas med till i genomsnitt 25 underställda
per arbetsledare.
I avvaktan på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om hantering av
redovisning och plan, känner sig handikappförvaltningen nödgad att med
omedelbar verkan genomföra ett antal åtgärder. Därtill presentera en
handlingsplan för ett mer långsiktigt arbete, vilket ska ses som en inriktning och
ett förhållningssätt från arbetsgivaren.
Åtgärderna är ett föremål för den akuta situationen som arbetsledarna just nu
upplever och som visar sig i en frustration över att inte ha förutsättningar för att
kunna genomföra ett bra jobb som arbetsledare och som en konsekvens av detta,
en ohälsoproblematik med ytterst sjukskrivning som följd.
Åtgärderna görs utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. SKTF har inkommit med en
framställan om arbetsmiljöåtgärd 2002-10-24.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag på 17 punkter om hur åtgärder
och förhållningssätt genomförs och etableras.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden
att godkänna rapporten.
Sylva Lilja (V) yrkar bifall till att godkänna rapporten.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna rapporten, samt
att handikappnämnden är mycket tacksamma att handikappförvaltningen har gjort
föreslagna åtgärder
____________________
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Plats och tid

Länsstyrelsen, Blekinge salen, Karlskrona
Tisdagen den 17 december 2002, kl 13.00-14.45

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Eva Ottosson (M)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lena Hjorth (FP)

Övriga deltagare ersättare

Per- Anders Nygård (S)
Göran Pettersson (S)
Ewa Carlsson- Sjögren (S)
Anita Seaberg (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Weste Brynestam (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Jan Johansson, verksamhetschef
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare,
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare,
Ingrid Karlsson, myndigetschef,
Mikael Jansson, personalsekreterare

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lena Hjorth

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Lena Hjorth

Paragraf: 72- 84

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 19 december 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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§ 72
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2002-12-04.
b) Biståndsbeslut från myndighetskontoret november.
c) Förnyad ansökan avseende ledsagning SoL kap 4 § 1.
d) utdelning av medel ur Krister Nilssons fond.
e) Skrivelse avseende medicinskt färdigbehandlade personer.
f) Remissvar gällande förslag till föreskrifter och allmänna råd
om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder och i lokaler dit allmänheten
har tillträde och på allmänna platser.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________
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Dnr
§ 73
Kriterier för lönesättning och rutiner vid lönesamtal.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar för att man skall tillgodose kraven
på ökad effektivitet och produktivitet i verksamheten är det av stor vikt att
medarbetarnas vilja till utveckling avseende såväl utbildning som arbetsuppgifter
stimuleras samt att medarbetarens kompetens tas till vara och utvecklas. Arbetet
bör organiseras så att möjligheter ges till att bredda och fördjupa kompetens.
Detta kan uppnås genom kunskap om de mål som styr handikappförvaltningens
verksamhet, decentraliserat arbetssätt samt differentierad och individuell
lönesättning.
Våra lönesystem bygger på denna form av lönesättning. Det är därför av
avgörande betydelse att löneskillnader som finns och kommer att uppstå skall
bygga på förståelse och acceptans hos de anställda.
Lönepolitiken har stor betydelse för att förvaltningen skall nå sina
verksamhetsmål och för att behålla och rekrytera kompetent personal.
I princip skall endast fasta löner förekomma och lönetillägg får bara förekomma i
mycket speciella fall. Varje anställds lön skall spegla arbetssituationen vilket
innebär att om någon är ställföreträdande eller vikarierar för någon skall detta ingå
i lönen.
Lönesättningen skall:
• Bidra till att målen för verksamheten följs.
• Stimulera till utveckling av effektivitet, kvalitet och produktivitet,
• Syfta till at visa att medarbetare kan få en bättre löneutveckling genom att
uppfylla tydliga kriterier,
Lönen skall bestämmas med hänsyn till:
• Arbetsuppgifterna,
• Ansvar och svårighetsgrad i arbetsuppgifterna,
• Arbetstagarens bidrag till verksamhetsförbättringar,
• Den enskildes sätt att uppfylla kraven,
• Kompetenskrav (utbildning och erfarenhet),
• Socialkompetens
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa dokumentet handikappförvaltningen kriterier för lönesättning och
rutiner vid lönesamtal.
Jan-Åke Nordin (M), Sylva Lilja (V) och Birger Vernersson (S) yrkar bifall till
handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar således
att fastställa dokumentet handikappförvaltningen kriterier för lönesättning och
rutiner vid lönesamtal.

Diariet
Kled
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§ 74
Ökad bemanning gällande vård- och omsorgspersonal.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar att kommunstyrelsen har
uppmanat handikappnämnden att utifrån den psykosociala enkäten 2002 redovisa
behov av ökad bemanning samt ekonomiska konsekvenser av detta. Detta beslut
är en del av kommunfullmäktiges samlade beslut med anledning av sjuktal och
ohälsa.
Handikappförvaltningen har genomfört den psykosociala enkäten under våren och
försommaren 2002. Vid en analys av resultatet kan konstateras att vissa områden
kräver åtgärder för att åstadkomma acceptabla arbetssituationer. Dessa områden är
arbetsbelastning, kompetensutveckling och medarbetarsamtal. Varje arbetsgrupp
har analyserat sina resultat och arbetat fram en handlingsplan för att åtgärda
områden som kräver förbättrade resultat i enkäten.
Enligt KF: s beslut skall bemanningsfrågorna särskilt lyftas fram och beskrivas
enligt ovan.
Vad avser enkäten med arbetsbelastning?
Med detta område avses möjligheten att hinna med arbetsuppgifter, ha ork kvar
efter jobbet, möjligheter att ta pauser och tidspress som kan förorsaka fel och
misstag i tjänsteutövningen.
Detta är avgörande faktorer för att arbetsmiljön skall tryggas och för att ohälsa
skall begränsas. Vidare handlar detta om att kunna garantera en kvalitet gentemot
vårdtagare som inte driver på risker att fel och misstag begås i verksamheten.
Enkäten indikerar att 26 av 44 (60 %) arbetsplatser ligger under och max upp till
ett medelvärde av resultatvärdet inom området arbetsbelastning. 17 av dessa
arbetsplatser är särskilda boenden.
Ohälsotalet uppgår i dag till ca 42 sjukdagar per anställd och år inom
förvaltningen.
Volymökningar har drivit på behov av ökad bemanning inom flertal av
verksamheterna. Här kan betonas avlastningsverksamhet för barn och ungdomar,
autismboende, daglig verksamhet. Vidare har ökad förekomst av dubbelhandikapp
(bland annat som kombination av demens och utvecklingsstörning) drivit fram ett
ökat bemanningskrav inom ett flertal särskilda boenden.
Resursenhet
Under början av 2003 skall en resursenhet inrättas i förvaltningens verksamhet.
Denna verksamhet skall på sikt innebära att kostnaderna för timavlönad personal
sjunker. Dock krävs under det första året viss budgetering av personalresurser för
en etablering av verksamheten.
forts
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§ 74
Ökad bemanning gällande vård- och omsorgspersonal.
Forts
Daglig verksamhet
Under åren 2003 och 2004 beräknas en nettovolymökning om 15-20 personer i
daglig verksamhet. 18 personer slutar särskolan under perioden. Verksamheten
har vidare haft en nettovolymökning om 12 personer sedan 1999 utan
resursförstärkning. Detta innebär att en resursförstärkning måste göras i
verksamheten skall innehålla och upprätthålla en god levnadsnivå enligt LSS samt
en acceptabel arbetsmiljö. Förstärkningsbehovet beräknas till 2,0 årsarbetare för
2003
Åtgärdsförslag
En arbetsgrupp har tillsatts för att lägga ett förslag till ett resursfördelningssystem
för handikappförvaltningens verksamhet.
Förvaltningen föreslår att bemanningen inom vård och omsorgspersonal ökas med
8 ÅA under 2003. 6 ÅA under 2004 och 6 ÅA under 2005 för att skapa ballans
mellan arbetsvolymer och personalresurser. Detta innebär i genomsnitt en
förstärkning med ca 0,4 ÅA per arbetsplats under 3 år.
Den ekonomiska konsekvensen av denna utökning uppgår till 2 400 tkr för 2003,
1 800 tkr för 2004 och 1 800tkr för 2005.
Den utökade bemanningen är inte möjlig att genomföra inom nu tilldelad
budgetram.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad redovisning.
att redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen i enlighet med tidigare beslut.

Jan-Åke Nordin (M), Sylva Lilja (V) och Birger Vernersson (S) yrkar bifall till
handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar således
att godkänna upprättad redovisning.
att redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen i enlighet med tidigare beslut.

___________________
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§ 75
Delårsbokslut per den 30 november 2002.
Handikappförvaltningen får härmed anmäla att handikappnämndens verksamhet
(totalt) beräknas visa en avvikelse från budget med ca 1 Mkr för år 2002 och att
resultatet för årets första elva månader uppgår till + 221 tkr.
Beräknade avvikelser för år 2002 enligt prognos ( i november) anges i miljontal
kronor med en decimal nedan.
Verksamhetens netto (personliga assistenter) Beräknade avvikelser: -0,3.
I det prognostiserade resultatet har inte beaktats ytterligare volymökningar än de
som redan skett i år ( 10 nya ärenden). Nettovolymökningen var under år 2000 13
ärenden och under år 2001 8 ärenden. Kommunförbundet räknar med en årlig
volymökning om ca 14 % vilket för vår del skulle innebära en ökning om ca 13
ärenden per år eller en årlig kostnadsökning om ca 2 600 000 kronor
(helårskostnad per LASS-ärende 200 000 kr).
Övriga verksamheter, beräknade avvikelser: - 0,7
Kostnaderna för de ungdomar som överförts från socialnämnden tenderar att bli
dyrare än de 4 Mkr nämnden har kompenserats med. Kostnaderna per dygn
varierar mellan 2 590 kronor för den billigaste platsen upp till 4 990 kronor för
den dyraste platsen. Kostnaderna för de fyra ungdomar som handikappnämnden
hittills har placerat beräknas bli 4,5 Mkr för år 2002.
Underskottet i våra särskilda boenden prognostiseras till 2,3 Mkr. Underskottet
förklaras av att vissa av våra särskilda boenden har haft personalförstärkningar
motsvarande 7 årsarbetare på heltid då vårdtyngden bitvis har varit mycket hög.
Förstärkningarna har främst varit koncentrerade till våra gruppboenden i
Hässlegården och Bastasjö. Då arbetsbelastningen nu har stabiliserats har dessa
förstärkningar kunnat dras in. Sammantaget har neddragningar motsvarande 6,75
årsarbetare genomförts, vilket innebär en besparing på 653 tkr för innevarande år
och en besparing på 2,6 Mkr för år 2003. Våra särskilda boenden kunde då under
oktober månad bedriva sin verksamhet inom ram, vilket inte varit möjligt sedan i
våras. Dock har under november månad arbetsbelastningen åter ökat i Bastasjö
varför förvaltningen har beslutat om en tillfällig förstärkning om 1,35 årsarbetare.
Effekten i år beräknas dock endast uppgå till 42 tkr.
Förvaltningen vill dock ännu en gång påpeka att vårdtagarna på våra särskilda
boenden har blivit äldre och kommer att drabbas av ålderssjukdomar som
tillsammans med deras funktionshinder kommer att leda till att
omvårdnadsbehovet markant ökar. Förvaltningen har idag ingen poolberedskap
som kan förstärka vid vissa toppar.
forts

17 december 2002

8

§ 75
Delårsbokslut per den 30 november 2002.
Forts
I handikappnämndens budgetförslag för år 2003 har framlagts behov till
kommunfullmäktige om tilläggsanslag för att kunna införa en resursenhet. Med en
sådan enhet skulle mycket av de tillfälliga förstärkningar som uppstår kunna
begränsas. På sikt måste ändå vissa gruppboenden bemannas upp för att klara
kontinuerliga vårdtyngdsökningar.
Handikappnämnden har beviljat två ansökningar rörande studier vid Asbergergymnasiet i Olofström. Kostnaderna för handikappförvaltningens del består av
inackorderingskostnader motsvarande 1 800 kr dygn. Kostnaderna för år 2002
kommer att uppgå till 531 kkr.
Handikappnämnden prognostiseras dock bl. a göra positiva resultat på
verksamheterna betalningsansvar (100 tkr), tjänsteköp från äldreförvaltningen
avseende hemtjänst och särskilda boenden (2 100 tkr) samt kommunalt
bostadsbidrag (400 tkr) varför den sammanlagda effekten endast beräknas uppgå
till –0,5 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per den 30 november,
med tillhörande prognos för årets utfall.
att handikappnämnden även fortsättningsvis uppmanar förvaltningen att vidta
lämpliga åtgärder för att minimera underskottet för år 2002.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag.
Ordförande tillägger att handikappnämnden är stolta över resultatet för år 2002,
samt att handikappförvaltningen och verksamheterna har gjort ett bra jobb.
Handikappnämnden beslutar således
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per den 30 november,
med tillhörande prognos för årets utfall.
att handikappnämnden även fortsättningsvis uppmanar förvaltningen att vidta
lämpliga åtgärder för att minimera underskottet för år 2002.
Diariet
Kled
Ledngr
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§ 76
Förslag till beslut avseende habiliteringsersättning.
I syfte att stimulera till daglig sysselsättning och psykiatrins
sysselsättningsverksamhet har det av kommunen utbetalats habilitetsersättning till
personer som är sysselsatta inom dessa verksamheter.
Under 2002 har habilitetsersättning utbetalats i två nivåer för personer sysselsatta
inom daglig verksamhet: Heldagsersättning till en summa av 40 kronor samt
halvdagsersättning till en summa av 25 kronor.
För personer sysselsatta i psykiatrins sysselsättningsverksamhet har det utgått
ersättning i tre nivåer. Heldagsersättning och halvdagsersättning utgår enligt
samma belopp som för personer inom daglig verksamhet dessutom utgår
ersättning för 6 timmars dag med 33 kronor.
Med anledning av ingången i nytt verksamhetsår föreligger nu behov av
nämndens beslut avseende habilitetsersättning för 2003.
Med hänvisning till, i ärendet, avsaknaden av rekommendationer från
Kommunförbundet, föreslås att habilitetsersättning skall vara oförändrad under
2003 men därefter följa kostnadsutvecklingen genom att knytas till
prisbasbeloppet.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU
att för 2003, för LSS-lagens personkretsar 1 och 2 utbetala habilitetsersättning
omfattande 40 kronor/heldag respektive 25 kronor/halvdag. Detta för deltagande i
daglig sysselsättning. Därefter skall årlig uppräkning ske med utgångspunkt från
prisbasbeloppet.
att för 2003, för personer sysselsatta i psykiatrins sysselsättningsverksamhet
utbetala habilitetsersättning omfattande 40 kronor/heldag, 33 kronor för
sextimmarsdag samt 25 kronor per halvdag. Därefter skall årlig uppräkning ske
med utgångspunkt från prisbasbeloppet.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
KS/KF
Ledngr
§ 77
Begäran om avvikelse från kommunens grafiska profil.
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Karlskrona kommuns grafiska profil antogs av kommunfullmäktige 1994-04-02.
Det innebär att kommunens olika verksamheter skall enkelt kännas igen genom en
tydlighet och enhetlighet. Det innebär att bland annat kommunens fordon skall
förses med logotype på främre dörrarna, Karlskrona kommun och kompletteras
med förvaltning.
Handikappförvaltningen har bilar som är placerade på särskilda
boende/gruppboenden och används i samband med resor för funktionshindrade
personer. Till exempel används bilarna vid fritidsaktiviteter, daglig verksamhet
och affärsbesök.
Vid dessa tillfällen vill man inte att funktionshindrade personer skall utpekas som
tillhöriga en viss kommun och förvaltning, genom att bilens identitet röjer detta.
Psykiatrins vårdteam har till uppgift att genomföra besök hos psykiskt
funktionshindrade personer i det enskilda hemmet/boendet. Vid besöket används
bil tillhöriga handikappförvaltningen. För att inte röja besökets identitet, föreslås
att även psykiatrins berörda bilar undantas från den grafiska profilen.
Handikappnämnden föreslås att till kommunfullmäktige begära få göra undantag
från den fastställda grafiska profilen för dessa bilar.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden föreslår kommunfullmäktige
att få göra undantag från den fastställda grafiska profilen enligt föreslagna skäl.
Birger Vernersson (S) yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Kled
ledngr
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§ 78
Förslag till förändring i delegationsreglemente för handikappnämnden.
Handikappnämndens verksamhet regleras av reglemente antaget av
kommunfullmäktige i Karlskrona 2001-04-26.
Den nu gällande delegationsordningen som reglerar beslutanderätten från nämnd
till förvaltning antogs den 13 februari 2002 av handikappnämnden.
Handikappförvaltningen lämnar nedan förslag till rättelser och kompletteringar i
nu gällande delegationsreglemente.
Rättelserna är avhängigt förändringar i Socialtjänstlagen samt att vissa
kompletteringar har gjorts i nuvarande delegationsordning.
Förändringar rörande delegering avseende SoL har gjorts enligt följande:
1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:13, 1:14, 1:29, 1:36, 1:37.
Förändringar rörande delegering avseende LSS har gjorts enligt följande:
2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:10, 2:27.
Förändringar rörande delegering avseende övrig reglerad verksamhet har gjorts
enligt följande:
3:1, 3:5, 3:13, 3:16, 3:21, 3:30.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden
att fastställa reviderat delegationsreglemente för sin verksamhet enligt upprättat
förslag.
Jan-Åke Nordin (M) och Birger Vernersson (S) yrkar bifall till
handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Kled
Ledngr

§ 79
Förslag till riktlinjer för utfärdande av parkeringstillstånd för
handikappade.
Myndighetschef Ingrid Karlsson informerar om att de personer som har påtagligt
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rörelsehinder och styrks med läkarintyg, kan få parkeringstillstånd för
rörelsehindrad. Tillståndet utfärdas i den kommun sökanden är kyrkobokförd och
gäller i alla nordiska länder och i princip inom hela EU.
Från och med 2003-01-01 har kommunfullmäktige beslutat att i Karlskrona
kommun skall handikappnämnden vara tillståndsgivande myndighet.
Dessförinnan har denna tillståndsgivning legat på tekniska nämnden.
Handläggning och utförande av tillståndet kommer att åvila biståndshandläggaren
inom handikappförvaltningen.
För att få en likvärdig och rättvis bedömning, inte minst ur
rättssäkerhetssynpunkt, bör handikappnämnden fastställa riktlinjer för utfärdande
av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svenska kommunförbundet har givit ut
en handbok i ärendet, vilken kan bidra till en enhetlig bedömning. I boken tas
också upp vissa principfall som har prövats i länsstyrelse och vägverket centralt.
Tekniska nämnden med stöd av handikapprådet beslutade 1999 att använda sig av
kommunförbundet riktlinjer som stöd i sin myndighetsutövning.
Enligt teknikiska förvaltningen har dessa riktlinjer varit ett bar stöd vid fattande
av beslut. Handikappförvaltningen ser därför ingen annan anledning än att även i
fortsättningsvis använda sig av kommunförbundets riktlinjer vid beslut och
utförande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att följa kommunförbundets riktlinjer för utfärdande av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Sylva Lilja (V) yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt yrkar att följande
tilläggs att-satser skrivs in, att kvartalsvis redovisning sker till handikappnämnden
vad gäller antalet ansökningar, beviljande respektive de som fått avslag, samt
att handikappnämnden under andra halvåret 2003 gör en utvärdering av riktlinjer
för utfärdandet av parkeringstillstånd för handikappade.
Handikappnämnden beslutar således
att följa kommunförbundets riktlinjer för utfärdande av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
att kvartalsvis redovisning sker till handikappnämnden vad gäller antalet
ansökningar, beviljande respektive de som fått avslag
att handikappnämnden under andra halvåret 2003 gör en utvärdering av riktlinjer
för utfärdandet av parkeringstillstånd för handikappade.
Diarie
KS/KF
Ledngr
§ 80
Avvikelserapportering inom handikappnämndens verksamhet.
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Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att från hösten 2001 gör förutom
områdeschef och sjuksköterska även arbetsterapeut och sjukgymnast tillsammans
en uppföljning och analys av samtliga inträffade fall och individuella preventiva
åtgärder sätt in efter behov.
Andra avvikelser följer områdeschef och patientansvarig sjuksköterska upp
tillsammans med berörd personal. Åtgärder sätts in för att förhindra att händelsen
upprepas.
Sammanfattningen över respektive kvartal har överlämnats till verksamheten.
Upprättad rapport avser kvartal 1, 2 och 3 år 2002.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled

§ 81
Svar från Kommunstyrelsen avseende utvärdering av läs- och skrivsvårigheter
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i Karlskrona kommun.
Handikappförvaltningen har fått svar från kommunstyrelsen avseende utvärdering
av läs- och skrivsvårigheter i Karlskrona kommun.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att följande text skrivs in i det handikappolitiska programmet, att den nationella
handlingsplanen avseende läs- och skrivsvårigheter/dyslexi skall tillämpas i
Karlskrona kommun, samt i samtliga nämnder och styrelse.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
ledngr

§ 82
Utdelning av handikappnämndens kvalitetspris för år 2002.
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Handikappnämndens kvalitetspris för år 2002 på 10.000 kr, har delats ut till
följande med motivering:
Lagunen, 10.000 kr
Personalgruppen på Lagunen har utvecklat ett arbetssätt och en metodik för arbete
med äldre personer med psykogeriatriska funktionshinder som gör att de boende
mår bra och blir mindre utåtagerande. Personalen arbetar med stor respekt för
varandra och boende. De samlade intrycket är att personalen på Lagunen
tillsammans med de boende skapat ett värdigt boende för äldre personer med
psykisk sjukdom.
Kiselvägen 10.000kr
Taktil stimulering som utförs av beröringspedagogen Anneli Hansson medför
många positiva effekter för vårdtagarna, som är gravt funktionshindrade. Hela
personalgruppen är engagerad vilket är viktigt för att beröringspedagogen ska
kunna genomföra sitt arbete på ett positivt sätt. Hela personalgruppen premieras
därför.
____________________

Diarie
Ledngr

§ 83
Meddelanden.
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Kommunfullmäktige
§ 148 Regler för ersättare.
§ 149 Val av kommunalråd.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona i siffror, befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2002-2011.
Socialstyrelsen, författningssamling.
SOSFS 2002:6 Bidrag till korttidsstudie som är särskilt anpassade för studerande
med funktionshinder m.m.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2002:106 Finansiering av LSS-verksamhet.
Cirkulär 2002:115 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorg 2003.
Protokoll
Kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådets protokoll 2002-11-05.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-11-07.
Förtroendenämnden 2002-11-05.
____________________

§ 84
Ordförande tackade avgående ledamöter Jan-Åke Nordin, Göran Pettersson, Eva
Ottosson, Sylva Lilja, Ingeborg Palmberg och Veste Brynestam, samt tackar Kent
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Lewén och Helene Oscarsson som ej kunde närvara för deras insatser i
handikappnämnden.
Birger Vernersson tackade ordförande Jan-Erik Svensson för de åren han har varit
ordförande i handikappnämnden och omsorgsnämnden och önskade lycka till med
livet som pensionär.
Ordförande tackade handikappnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän för
året som gått och önskade samtliga en God jul och ett Gott nytt år.
____________________

