8 januari 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 8 januari 2003.
§ 1 Val av arbetsutskott till handikappnämnden.
§2

Val av ordförande och vice ordförande i arbetsutskott i handikappnämnden.

§3

Val av representanter till kommunala handikapprådet.

§4

Information om sekretesslagen och hantering av allmänna handlingar.
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8 januari 2003

Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 8 januari 2003, kl 09.00-09.50

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga-lill Siggelsten (KD)
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Löfström (S)

Övriga deltagare ersättare

Åke Aurell (S)
Harry R:son Svensson (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan-Olof Peterson (FP)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)
Cecilia Wahllöf (V)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, Förvaltningschef

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Solveig Einarsdottir

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Solveig Einarsdottir

Paragraf: 1-4

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 15 januari 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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8 januari 2003

Diarie
Kled
ledngr

3

Dnr

§1
Val av arbetsutskott till handikappnämnden
Inga-Lill Siggelsten (KD) yrkar att alla handikappnämndens ledamöter skall
kallas in enligt ett rullande schema.
Handikappnämnden beslutar
att utse ledamöter och ersättare i handikappnämndens AU enligt nedan:
ordinarie ledamöter
Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Sonja Andersson (S)
Inga-Lill Siggelsten (KD)
Anders Ovander (M)

ersättare
Per-Anders Nygård (S)
Ingrid Clausen (S)
Jan Spjuth (KD)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)

att ersättarna kallas in enligt ett rullande schema vid ordinarie sammanträde, samt
att förslag avseende att alla handikappnämndens ledamöter skall kallas in enligt
ett rullande schema, kommer att beredas på handikappnämndes AU den 15
januari.
_______________________

8 januari 2003
Kled
Diariet
Ledngr

Dnr

§2
Val av ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet i
handikappnämnden.
Handikappnämnden beslutar:
att utse ordförande och vice ordförande enligt nedan:
Ordförande
Birger Vernersson (S)
Vice ordförande
Solveig Einarsdottir (V)
___________________
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8 januari 2003

Diariet
Kled
Ledngr
Handikappsekr

Dnr

§3
Val av representanter till kommunala handikapprådet.
Handikappnämnden beslutar:
att utse ledamöter, ersättare och ordförande i kommunala handikapprådet enligt
nedan:
Ledamöter
Birger Vernersson ordförande
Inga-Lill Siggelsten
____________________

Ersättare
Sonja Andersson
Lena Hjorth
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8 januari 2003

§4
Information om sekretesslagen och hantering av allmänna handlingar.
Förvaltningschef Anders Nordberg och nämndsekreterare Elisabeth Arebark
informerar om sekretesslagen och hantering av allmänna handlingar.
____________________
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29 januari 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 29 januari 2003.
§ 5 Delegationsbeslut.
§ 6 Förslag till yttrande över betänkandet ”Utjämning av LSS- kostnader (SOU 2002:103).
§ 7 Förslag till internbudget för handikappnämnden 2003.
§ 8 Förslag till yttrande över regionala miljömål för Blekinge Län.
§ 9 Val av ersättare till handikappnämndens arbetsutskott.
§ 10 Meddelanden.
§ 11 Genomförande av introduktion steg 1.
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29 januari 2003

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, Karlskrona
onsdagen den 29 januari 2003, kl 09.00-11.50

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga lill Siggelsten (KD) kl 9.00-11.30 §§ 5-10
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M) kl 9.00-10.20 §§ 6-10
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Harry R:son Svensson kl 10.20- 11.50 §§ 5, 11

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S)
Anita Löfström (S)
Åke Aurell (S)
Harry R:son Svensson (M) kl 9.00-10.20 §§ 6-10
Gerd Sjögren (M)
Jan-Olof Peterson (FP)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom kl 9.00-10.00 §§ 6-10
Åke Karlsson, ekonom kl 9.00-9.30 §§ 6
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare kl 10.00-11.50 §§5,11

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Inga Lill Siggelsten

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Inga Lill Siggelsten

Paragraf: 5- 11

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 februari 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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29 januari 2003

§5
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-01-15.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret november.
c) Ansökan avseende kostnad för boende på Solängsskolan med stöd av
SoL 4 kap 2§.
d) Ansökan avseende kostnad för boende på Karolinaskolan med stöd av
SoL 4 kap 2§.
e) Ansökan om ekonomiskt bidrag.
f) Ändring av datum för handikappnämndens sammanträde i februari
g) Förslag till introduktion för handikappnämndens ledamöter.
h) Förslag till att alla handikappnämndens ledamöter skall kallas in enligt
ett rullande schema till handikappnämndens arbetsutskott.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________
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29 januari 2003
Kled
Diariet
Ledngr
KS

4

Dnr

§6
Förslag till yttrande över betänkandet ”Utjämning av LSS-kostnader”
(SOU 2002:103)
Ekonom Åke Karlsson informerar om att Karlskrona kommun har tillsammans
med landets övriga kommuner beretts tillfälle att yttra sig över
finansdepartementets betänkande ”Utjämning av LSS-kostnader”. Betänkandet
har arbetats fram av en särskild kommitté, som haft i uppdrag att lämna förslag till
en framtida modell för en nationell utjämning av kommunernas kostnader för
LSS-verksamheten (LSS = Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade). Målsättningarna för den föreslagna modellen skall då vara att
förutom att utjämna kostnadsskillnaderna mellan rikets kommuner även lägga en
grund för att avskaffa de kvarvarande länsvisa utjämningssystemen samt att
möjliggöra en avveckling av nuvarande två särskilda/tillfälliga statsbidrag.
Dessutom skall modellen bidra till att minimera omfattningen av nuvarande
individbaserade kommunvisa vårdavtal (c.a 1 400 idag).
Det upprättade förslaget till yttrande över LSS-betänkandet har arbetats fram i
samråd mellan kommunledningsförvaltningen och handikappförvaltningen.
Handikappnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget, samt
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.
___________________

29 januari 2003

Diariet
Kled
Ledngr

Dnr
§7
Förslag till internbudget för handikappnämnden 2003.
Ordförande Birger Vernersson yrkar att efter principdiskussion om budget och
inriktning kommer handikappnämnden inte fattar några beslut avseende
internbudgeten vid dagens sammanträde , samt
att handikappförvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet ytterliggare och
komplettera med en konsekvensbeskrivning vid balanserad budget som skall vara
presenteras vid handikappnämndens arbetsutskott den 12 februari.
Förvaltningschef Anders Nordberg bedömer att det ej finns någon möjlighet att
arbeta fram ett komplett material för en korrekt beredning i handikappnämndens
arbetsutskott den 12 februari, utan ärendet kommer att läggas fram som ett
arbetsmaterial.
Handikappnämnden beslutar
att efter principdiskussion om budget och inriktning kommer handikappnämnden
inte fattar några beslut avseende internbudgeten vid dagens sammanträde , samt
att handikappförvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet ytterliggare och
komplettera med en konsekvensbeskrivning vid balanserad budget som skall vara
presenteras vid handikappnämndens arbetsutskott den 12 februari.
____________________
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Diarie
Kled
ledngr

6

Dnr

§8
Förslag till yttrande över regionala miljömål för Blekinge Län.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att kommunledningsförvaltningen
har begärt in yttrande angående av länsstyrelsen utskickat förslag till regionala
miljömål för Blekinge Län.
Riksdagen har beslutat om 15 stycken miljökvalitetsmål, ett 70-tal tidsbestämda,
mätbara delmål samt tre åtgärdsstrategier som skall vara vägledande i arbete med
att uppnå miljökvalitetsmålen.
Avsikten med remissen är att i första hand få synpunkter på förslagen till
regionala mål. Nästa steg i miljömålsarbetet är att utarbeta ett åtgärdsprogram och
uppföljningssystem för de regionala målen.
Målen är sektorövergripande och beroende av ytterliggare precisering, sektorsvis
och geografiskt. Flera av dem påverka inte eller i ringa omfattning
handikappnämndens egna arbete. I de fall de gör det synes ambitionsnivån och
målen möjliga att uppnå.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden inte har något att erinra mot av Länsstyrelsen framtagna
miljömål för Blekinge Län.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie

Dnr

29 januari 2003
Ledngr
Kled

§9
Val av ersättare till handikappnämndens arbetsutskott.
Solveig Einarsdottir (V) föreslå Cecilia Wahllöf (V) som sin ersättare i
handikappnämndes arbetsutskott.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att utse Cecilia Wahllöf (V) som ersättare i handikappnämndens arbetsutskott.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

§ 10
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 155 Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter.
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29 januari 2003
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§ 158 Ändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnd m.m.
§ 169 Budget 2003 och planer 2004-2005.
§ 173 Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda.
§ 174 Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker)
§ 175 Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor.
§ 177 Kommunrådet- utvärdering och direktiv.
Kommunstyrelsen
§166 Yttrande över revisionens granskning av bisysslor.
§ 169 Ekonomisk rapportering 2003. Karlskrona kommunkoncern.
§ 170 Kommunstyrelsen mål och ansvarsfördelning för mandatperioden 20032006.
§ 171 Karlskrona kommun kommunledningsorganisation år 2003-2006.
Äldrenämnden
§ 118 Redovisning av förbehållsbelopp av taxor för 2003, med anledning av nytt
basbelopp, amt fastställande av hyror och avgifter för kost och larm.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2003-01-13
Mål nr 768-02
Socialstyrelsen, författningssamling.
SOSFS 2002:7 Ändring i föreskrifter och allmänna råden (SOSFS 2001:2)
till skydd mot smitta genom blodtransfusion.
SOSFS 2002:8 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg.
SOSFS 2002:9 Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
SOSFS 2002:10 Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:2)
LSS och det egna valet.
SOSFS 2002:11 Biobanker i hälso- och sjukvård m.m.
SOSFS 2002:12 Delegering inom tandvården.
Socialstyrelsens meddelandeblad
NR 14/02 Beräkning av avgiftsunderlaget inom äldre- och handikappomsorg.
Försörjningsstöd 2003- om ändring i socialtjänstförordning (2001:937).
Cirkulär Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2002:120 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/- stödfamilj
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2003.
Cirkulär 2002:126 Timbelopp för LASS år 2003.
forts

§ 10
Forts MEDDELANDEN
Blekinge FoU-nytt
Nyhetsbrev nr 2 2002.

29 januari 2003
Kvalitetsbarometern 02:2 (utdelad till ordf, 1:e vice ord och 2:e vice ordf)
Kurser till handikappnämnden
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2002-11-20.
Hanikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2002-12-11
Kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådets protokoll 2002-12-10.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-12-02.
Förtroendenämnden 2002-12-20.
Vårdförbundet
Vårdförbundet Blekinge 2002-12-05
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU- enhet 2002-12-06
____________________
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29 januari 2003

§ 11
Genomförande av introduktion steg 1.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om handikappnämndens
organisation, handikappnämndens mål, samt handikappnämndens reglemente.
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson informerar om det handikappolitiska
programmet, samt handikapprådets reglemente.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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25 februari 2003

1

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 25 februari 2003.
§ 12 Delegationsbeslut.
§ 13 Remissvar, angående förslag till dels nya drogförebyggande strategier och dels handlingsplan
för drogförebyggande arbete samt förslag till riktlinjer.
§ 14 Verksamhetsberättelse för år 2002.
§ 15 Årsbokslut för handikappnämnden år 2002.
§ 16 Förslag till internbudget för handikappnämnden 2003.
§ 17 Rapport avseende sjukfrånvaron.
§ 19 Meddelande
§ 11 Genomförande av introduktion steg 2.

25 februari 2003
Plats och tid

Freden, Ö Hamngatan 7 B,Karlskrona
tisdagen den 25 februari 2003, kl 09.00-12.00

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga lill Siggelsten (KD)
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Övriga deltagare ersättare

Anita Löfström (S)
Harry R:son Svensson (M) kl 9.00-10.25 §§ 11-18
Gerd Sjögren (M)
Jan-Olof Peterson (FP)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef kl 9.00-10.25 §§ 11-18
Helen Wolf, ekonom kl 9.00-10.25 §§ 11-18
Mikael Jansson, personalsekreterare kl 9.40-10.25 §§12, 16-18
Ingrid Karlsson, myndighetschef kl 10.15-12.00 §§ 19
Annica Blomstrand, ekonomiassistent kl 10.25- 11.15 §§19
Anette Svensson, ekonomiassistent kl 10.25-11.15 §§ 19

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ingrid Clausen

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Ingrid Clausen

Paragraf: 12- 19

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 mars 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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25 februari 2003

§ 12
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-02-12.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari.
c) Omprövning av tidigare beslut gällande ledsagning SoL kap 4 § 1
d) Omprövning av tidigare beslut gällande ledsagning SoL kap 4 § 1
e) Omprövning av tidigare beslut gällande ledsagning enligt LSS § 9:3.
f) Yttrande över program Nordvästra Stadsbygden- Rosenholm med om
omgivningar samt program för detaljplan för del av Karlskrona 6:1
Rosenholm.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
Lena Hjorth (Fp) anmäler jäv under § 12 b.
_______________________
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25 februari 2003
Diariet
Ledngr
Socialnämnden

4

Dnr

§ 13
Remissvar, angående förslag till dels nya drogförebyggande strategier och
dels handlingsplan för drogförebyggande arbeta samt förslag till riktlinjer
för alkoholservering och folkölsförsäljning.
Inge Boman informerar att socialnämnden har bestämt att sända ut förslag till
strategier, handlingsplan och riktlinjer på remiss till handikappförvaltningen.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till Drogförebyggande strategier,
förslag till handlingsplan för drogförebyggande arbete i Karlskrona kommun,
samt förslag till riktlinjer för alkoholservering och folkölsförsäljning
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att ställa sig helt bakom de drogpolitiska mål och delmål för Karlskrona kommun
som beskriver inriktningen av det drogförebyggande arbetet i kommunen,
att man har i övrigt inga synpunkter på handlingsplanen för drogförebyggande
arbetet, samt
att socialnämndens förslag om tillstånd för alkoholservering och
folkölsförsäljning berör inte handikappnämndens verksamhetsområde, varför
handikappnämnden inte kan ha några synpunkter därom.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 februari 2003

Diariet
Kled
Ledngr

5

Dnr

§ 14
Verksamhetsberättelse för år 2002.
Handikappförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för verksamhets
året 2002.
Verksamhetsberättelsen redovisas dels, som förvaltningschefens sammanställning
omfattande årets händelser, ekonomiskt utfall, handikappolitiskt program,
miljöredovisning, integration, jämställdhet samt framtiden.
Därutöver redovisar varje ansvarig chef eller handläggare sin
verksamhetsberättelse utifrån sitt ansvarsområde.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Kled
Ledngr

Dnr

25 februari 2003
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§ 15
Årsbokslut för handikappnämnden år 2002.
Ekonom Helen Wolf informerar att Handikappförvaltningen har framtagit bokslut
för verksamhetsåret 2002. Handikappnämnden har för sin verksamhet erhållit
167 483 tkr. och årets nettokostnad uppgår till 166 544 tkr. Avvikelsen mot
budget är således + 939 kkr.
Investeringarna har under året uppgått till 280 tkr.
Semesterlöneskulden uppgår vid årets slut till 7 894 tkr., en ökning med 376 tkr.
Handikappnämnden aviserade i budgetuppföljningen i oktober ett
budgetöverskridande med ca 1 Mkr. Resultatet blev sedan nästan 2 Mkr bättre.
Orsakerna till detta är flera.
Handikappförvaltningen har under året bestridit ett flertal fakturor där
uppgörelserna blivit klara först under december 2002 eller januari 2003. Då
förvaltningen har valt att iaktta försiktighetsprincipen i våra prognoser gav
resultatet av uppgörelserna ett positivt utfall med 700 tkr.
Vidare har intäkterna förbättras gentemot prognos med 450 tkr, beroende på
ersättning från migrationsverket samt retroaktiva LASS-beslut. Förvaltningen
valde också att i prognosen reservera sig för differens mellan våra personalsystem
och ekonomisystem avseende semesterlöneskulden. Differensen blev i år (2002) 0
kr medan den förra året (2001) uppgick till 350 tkr detta gav en positiv
resultateffekt om 500 tkr. Vidare blev effekten av semesteruttaget i december
månad, semester som ej kompenserades med vikarie, 350 tkr bättre än
prognostiserat. Totalt ger detta en resultatförbättring mot prognos med 2,0 Mkr.
Handikappförvaltningen redovisar följande avvikelser på våra verksamheter:
Kommunalt bostadsbidrag vht 281
Tjänsteköp äldreförvaltningen vht 772, 773 och 776
+2 400 tkr
Betalningsansvar vht 781
+ 400 tkr
Särskilda boenden för vuxna vht 792
- 2 900 tkr
Daglig verksamhet vht 793
+ 700 tkr
Boende barn och ungdom vht 791
- 500 tkr
Korttidshem mm vht 794
+ 400 tkr
S:a
+ 950 tkr
Avvikelserna har kommenterats i tidigare bokslut och har skilda orsaker. Vad
gäller daglig verksamhet består överskottet i ej tillsatta tjänster (idag är dessa
tjänster tillsatta). Resterande överskott består i försäljning av platser på våra
korttidshem samt minskad efterfrågan på framförallt hemtjänst. Underskottet i
våra särskilda boenden för vuxna uppstod under våren och sommaren då vi hade
stora förstärkningar inne på gruppboendena i Bastasjö och Lyckeby och i viss mån
i Rödeby. Under hösten minskade vårdtyngden och budgeten kunde då hållas.
forts

25 februari 2003

7

§ 15 forts
Årsbokslut för handikappnämnden år 2002.
Volymökningarna under år 2002 har uppgått till 9 nya ärenden avseende
personliga assistenter beräknad kostnad 2,2 Mkr
Köp av två platser på Aspergergymnasiet kostnad 1,3 Mkr
Under november och december månad har också inflyttning skett till nya
gruppboenden i Lyckeby där vi erbjuder 7 nya platser till en kostnad av 1,6 Mkr.
Under januari månad 2003 skapas 5 nya platser i skolbarnstillsynen för att möta
ökad efterfrågan, detta till en kostnad om 1,1 Mkr.
Då nämnden även haft volymminskningar uppgående till 2,4 Mkr under året blir
helårseffekten år 2003 3,8 Mkr.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet för år 2002 och översänder detsamma till
kommunstyrelsen, samt
att föreslår kommunstyrelsen att årets resultat om 939 tkr balanseras i ny räkning.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled

Dnr
§ 16
Förslag till internbudget för handikappnämnden 2003.
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Ekonom Helen Wolf informera att följande principer har använts:
Årsarbetspriset för dagpersonal har räknats upp till 375 700 kronor (368 000)
Årsarbetspriset för nattpersonal har räknats upp till 440 300 kronor (431 000)
Övriga kostnader har justerats med 1 %. Undantag lokalkostnaderna där
prisjusteringen är 2,0 %, samt verksamhet som köps där den verkliga kostnaden
har beaktats.
Kostnaderna för extern verksamhet ökar med drygt 484 tkr utöver den 1 % ökning
vi kommer att kompenseras för. En sammanställning av dessa kostnader har
överlämnats till kommunledningen och full kompensation har lämnats. Dessutom
har samtliga intäkter räknats upp med 2 %.
Verksamheten personliga assistenter har under året haft en volymökning
motsvarande 5 nya LASS-ärenden och 4 nya LSS-ärenden till en helårskostnad
om 2,2 Mkr. En genomgång av beviljade timmar per december 2002 ger en
kostnad per årsbasis med 21 192 tkr, beräknat på den nya Lassersättningen om
198 kr/timme.
I verksamheterna hemtjänst, sjukvård samt servicehus har under året en nettovolym minskning skett med 2,4 Mkr. Den volymminskningen har antagits vara
bestående varför förvaltningen har gjort en ombudgetering motsvarande hela
volymminskningen. Ombudgeteringen har använts till att täcka volymökningar i
framförallt verksamheten personliga assistenter men också för att täcka kostnader
motsvarande 1,3 Mkr för köp av två platser vid Aspergergymnasiet.
Internbudgeten är i sin helhet en nettobudget. Samtliga intäkter har beaktats och
förts till den verksamhet de tillhör.
I de fall en verksamhet har förts fel har detta korrigerats och kostnaderna kommer
nu att föras på korrekt verksamhet.
Budgetramen för år 2003 inklusive full priskompensation för externa tjänster
kommer att uppgå till 172 848 000 kronor och fördelningen mellan
verksamheterna föreslås enligt bilaga.
Handikappförvaltningens förslag till internbudget för 2003 uppgår till 175 034
000 kronor vilket innebär ett underskott om 2 186 000 kronor för innevarande år.
Underskottet motsvarar den nettovolymökning som skett under föregående år.
Handikappförvaltningen har inte ansett det rimligt, eller möjligt, att göra
ombudgeteringar pga. volymökningar som har skett utifrån LSS-lagstiftningen,
som ju är en rättighetslagstiftning.
Kommunfullmäktige har i tidigare beslut uppmanat nämnderna att få ned det stora
antalet timanställd personal. För att råda bot på detta har nämnden fattat beslut att
en resursenhet etableras i enlighet med det förslag i nämndens budgetbeslut för
2003. Kostnaden för detta beräknas till 500 kkr. för 2003.
Forts

§ 16 forts
Förslag till internbudget för handikappnämnden 2003.
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I kommunfullmäktiges beslut om budget för 2003 framgår att handikappnämnden
själva får fatta beslut och bekosta införandet av arbetskläder för vårdpersonalen.
Kostnaden beräknas till 200 kkr.
En förutsättning för besluten om resursenhet och arbetskläder var att
kommunfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag i budget 2003. Så blev inte fallet.
I rådande ekonomiska situation och med en obalans i nämndens budget föreslås
att beslut om resursenhet och arbetskläder fattas efter det att kommunfullmäktige
behandlat handikappnämndens budgetuppföljning per den 28:e februari.
I budgetdirektiven framgår att belopp motsvarande minst 1 % av nämndens
kostnader skall avsättas som reserv för oförutsedda behov och för ökat
handlingsutrymme under löpande budgetår. Därutöver ska nämnden även tillskapa
en buffert om 1 % för särskilda utvecklings-och projektsatsningar. För
handikappnämndens del skulle detta innebära en reserv om 3,4 Mkr.
I båda fallen är kommunfullmäktiges beslut väl berättigade och för
handikappnämndens del behövliga. Men förvaltningen har, trots nödvändigheten,
inte förmått att genomföra ombudgeteringar för att kunna skapa denna reserv.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att upphäva tidigare beslut om projekt för individuella planer, motsvarande 400
kkr.
att avvakta med slutligt beslut om start av resursenhet och införande av
arbetskläder till efter det att kommunfullmäktige behandlat ärende om
budgetuppföljning för februari.
att i budgetuppföljning för februari till kommunstyrelsen redovisa den ingående
obalansen om 2 186 kkr, som en konsekvens av nettovolymökningen inom ramen
för LSS beslut under 2002.
att i samband med budgetuppföljningen också pröva möjligheten till åtgärder
inom ramen för handikappnämndens budget, för att få en budget i balans.
att i övrigt godkänna förelagd internbudget för handikappnämndens verksamhet
2003.
Inga Lill Siggelsten yrkar bifall till att-sats 1, 2, 4 och 5 och yrkar avslag till attsats 3, samt yrkar att-sats 3 ändras till att omgående tillskriva kommunfullmäktige
samt i kommande budgetuppföljning redovisa och begära till kommunfullmäktige
att få täckning för den nettovolymökning motsvarande 2 186 kkr, som uppstått
inom ramen för LSS beslut under 2002.
Forts

§ 16 forts
Förslag till internbudget för handikappnämnden 2003.
Sonja Andersson(S) och Solveig Einarsdottir (V) yrkar bifall på
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handikappförvaltningens förslag på att-satser .
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens förslag till att-sats 3 mot
handikappförvaltningens förslag till att-sats 3.
Ordförande finner att handikappnämndens AU beslutat enligt
handikappförvaltningens förslag till att-sats 3.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder handikappförvaltningens förslag till att-sats 3 röstar JA och den som
biträder den borgliga gruppens förslag till att-sats 3 röstar NEJ. Antal angivna
röster 13. Omröstning utfaller med 6 NEJ och 7 JA röster.
JA röstade Birger Vernersson, , Solveig Einarsdottir, Sonja Andersson, Ingrid
Clausen, Lars Eklund, Per-Anders Nygård, Kerstin Andersen
NEJ röstade Inga Lill Siggelsten, Anders Ovander, Ann-Charlott Löfvenberg,
Lena Hjorth, Mikael Lejdeby, Maj Olsson.
Handikappnämnden har således beslutat
att upphäva tidigare beslut om projekt för individuella planer, motsvarande 400
kkr.
att avvakta med slutligt beslut om start av resursenhet och införande av
arbetskläder till efter det att kommunfullmäktige behandlat ärende om
budgetuppföljning för februari.
att i budgetuppföljning för februari till kommunstyrelsen redovisa den ingående
obalansen om 2 186 kkr, som en konsekvens av nettovolymökningen inom ramen
för LSS beslut under 2002.
att i samband med budgetuppföljningen också pröva möjligheten till åtgärder
inom ramen för handikappnämndens budget, för att få en budget i balans.
att i övrigt godkänna förelagd internbudget för handikappnämndens verksamhet
2003.
____________________
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§ 17
Rapport avseende sjukfrånvaron.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar att antal sjukdagar per anställd
under december 2002 har ökat till 4,22, samt att i intervallet dag 2-14 och 29-90
ser man en minskning jämfört med tidigare.
Idag är det 42 stycken personer som ligger i intervallet 91 dagar och mer och tar
man bort dom personerna som har sjukbidrag så återstå det 39 personer i
intervallet.
Områdescheferna har fått i uppdrag att se över sjukfrånvaro statistiken på sina
arbetsområden för att kunna se om det är en arbetsrelaterad sjukfrånvaro eller en
medicinsk i sina respektive område.
Informationen tas till dagens protokoll
________________

§ 18
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 5 Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002..
§ 9 Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny lag om
extraordinära händelser.
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§ 14 Plan för om- och nybyggnad av särskilda boenden inom
handikappomsorgen/psykiatrin.
§ 15 Riktlinjer för basanpassning av lägenheter/lokaler.
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 17 Höjning v arvoden till familjehem från den 1 januari 2003.
Äldrenämnden
§ 9 Förslag om förändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa enligt
socialtjänstlagen i Karlskrona kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Karlskrona.se- översiktsplan för Karlskrona kommun.
Socialstyrelsen
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.
Socialstyrelsen, författningssamling.
SOSFS 2002:13 Assisterad befruktning.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2003:5 Ersättningar till familjehem för vuxna, år 2003.
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2003.
Cirkulär 2003:7 Enkätundersökning om avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen.
Blekinge FoU-enhet
Årsrapport, verksamhetsberättelse 2002.
Kurser handikappnämnden
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-03-22.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-01-23.

§ 19
Genomförande av introduktion steg 2.
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Myndighetschef Ingrid Karlsson informerar om lagen om LSS, SoL och
handläggning av parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

26 mars 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 26 mars 2003.
§ 20 Delegationsbeslut
§ 21 Svar på motion från Folkpartiet Liberalerna angående personlig hemservice för
funktionshindrade samt hur kommunen kan medverka till att minska arbetslösheten
bland rörelsehindrade genom tillskapande av flera jobb.
§ 22 Redovisning av enkät avseende uppföljning av handikappnämndens mål.
§ 23 Förslag till fortsatt målstyrningsarbete för handikappnämnden.
§ 24 Budgetuppföljning/månadsbokslut per den 28 februari 2003.
§ 25 Förslag till åtgärder med anledning av budgetuppföljning/månadsbokslut per den
28 februari 2003.
§ 26 Information avseende övertagande av hunddagis.
§ 27 Redovisning avseende handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
§ 28 Meddelanden.

1

26 mars 2003
Plats och tid
Beslutande

2

Ringöhemmet, Ringövägen 40, Lyckeby
onsdagen den 26 mars 2003, kl 09.00-11.30
Ordförande
Birger Vernersson (S)
1:e vice ordf
Solveig Einarsdottir (V)
2:e vice ordf
Inga lill Siggelsten (KD)
ledamöter
Lars Eklund (S)
Ingrid Clausen (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S)
Anita Löfström (S)
Åke Aurell (S)
Harry R:son Svensson (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Sekreterare

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom kl 9.00-10.45 §§ 21-26
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare kl 9.0010.45 §§ 21-26
Ingrid Karlsson, myndighetschef kl 11.00-11.30 §§ 20, 27-28
Johanna Wallin, handläggare parkeringstillstånd kl 11.0011.30 §§ 20,27-28
Cajsa Andersson, handläggare av parkeringstillstånd kl 11.0011.30 §§ 20. 27-28
Elisabeth Arebark

Utses att justera

Sonja Andersson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Sonja Andersson

Paragraf: 20- 28

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 april 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

26 mars 2003

§ 20
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-03-12.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari (Pärmen).
c)Överklagande avseende kostnader för boende på Solängsskolan
enligt SoL 4:1.
d) Överklagande avseende kostnader för boende på Karolina skolan
enligt SoL 4:1.
e) Ansökan avseende utökad tid för ledsagning 4 kap 1 § SoL. (Pärmen)
f)Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
g)Yttrande över planprogram för Lupinen 12 m fl (Tegelgården),
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
h)Yttrande över detaljplanprogram för kv Havfrun, Hector m fl (Västerudd)
Karlskrona kommun, Blekinge Län. (Pärmen)
i) Yttrande över detaljplan för Pottholmen etapp 1.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________
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Diariet
Ledngr
Kled

4

Dnr 2002.0325.740

§ 21
Svar på motion från Folkpartiet Liberalerna angående personlig
hemservice
för funktionshindrade samt hur kommunen kan medverka till att minska
arbetslösheten bland rörelsehindrade genom tillskapande av flera jobb
I riket pågår för närvarande ett 3-årigt projekt som kallas Projekt Personlig
Service (PPS). BOSSE – Råd, Stöd och Kunskapscenter i Stockholm driver
projektet i samarbete med De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt
Handi-kappades Riksförbund (NHR), Reumatikerförbundet, Riksförbundet för
Trafik och Polioskadade (RTP), Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB),
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Synskadades Riksförbund (SRF) med
medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet pågår t o m 2003 och en delrapport
ska lämnas i april 2003.
Projektet har som syfte att bidra till förnyelse och utveckling av hemtjänsten mot
en mer brukarstyrd verksamhet i överensstämmelse med riksdagens
handikappoli-tiska mål om att tillförsäkra personer med funktionshinder ett
medborgarskap präglat av självbestämmande och jämlikhet.
Projektet har som syfte att bidra till förnyelse och utveckling av hemtjänsten mot
en mer brukarstyrd verksamhet i överensstämmelse med riksdagens
handikappoli-tiska mål om att tillförsäkra personer med funktionshinder ett
medborgarskap präglat av självbestämmande och jämlikhet.
Fem kommuner ingår i projektet; Kristianstad, Karlstad, Falun, Norrtälje och
Arboga. I Kristianstad har man inriktat sig på personer under 65 år som beviljats
hemtjänst och man har valt ut ett centralt område. Idag har ett 30-tal personer
Personlig service enligt SoL istället för hemtjänst. En personalgrupp på 8
personal utför servicen.
Kristianstad kommer att göra en utvärdering i maj 2003 där även ekonomiska
aspekter under innevarande år kommer att redovisas.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18-19 december 2002 § 169
beslutat att uppdra åt handikappnämnden att utreda hur man ska genomföra en
valfrihet för personer med insatser enligt socialtjänstlagen på samma sätt som
sker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappförvaltningen kommer att beakta Kristianstads utvärdering av PPS innan
förvaltningens egen utredning föreläggs handikappnämnden för beslut.
Forts

26 mars 2003
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§ 21 forts
Svar på motion från Folkpartiet Liberalerna angående personlig
hemservice för funktionshindrade samt hur kommunen kan medverka till
att minska arbetslösheten bland rörelsehindrade genom tillskapande av
flera jobb
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att avslå motionen avseende införande av personlig service i stället för hemtjänst
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 18-19 december 2002 §
169, samt
att tillstyrka motionen avseende hur kommunen kan medverka till att minska
arbetslösheten bland rörelsehindrade genom det antagna handikappolitiska
programmet där minst fem personer med funktionshinder. Anställningen ska
utgå från i kommunen ordinarie arbetsuppgifter.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag
___________________

Diariet
Ledngr

Dnr
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§ 22
Redovisning av enkät avseende uppföljning av handikappnämndens mål
Inge Boman redovisar resultat av enkätundersökning – utvärdering av politiska
mål 2002.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr

Dnr
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§ 23
Förslag till fortsatt målstyrningsarbete för handikappnämnden.
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar att
Handikappnämnden har sedan sin tillkomst i april 2001 formulerat mål för sin
verksamhet enligt kommunfullmäktiges direktiv om målstyrning.
Målen skall ge en tydlighet om vad kommuninvånarna och i synnerhet
funktionshindrade personer kan förvänta sig avseende omsorgen om
funktionshindrade personer i Karlskrona Kommun. Men målen skall också
fungera som en utmaning och ge mening åt arbetet till medarbetarna i
handikappförvaltningen.
En utvärdering av nuvarande mål har skett under perioden december 2002 till
februari 2003, med ett resultat som visar vilken kvalitet som uppnåtts utifrån
serviceutfästelserna i de fyra byggstenarna.
De är nu dags att inför mandatperioden 2003-2006 revidera mål programmet de
fyra byggstenarna.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att omgående påbörja arbetet med en revidering av målprogrammet fyra
byggstenar för mandatperioden 2003-2006.
att handikappnämndens arbetsutskott skall utgöra arbetsgrupp för det fortsatta
målarbetet.
att fastställa upprättat förslag till tidplan för målarbetet.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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Diarie
Ledngr
KS
kled
§ 24
Budgetuppföljning/månadsbokslut per den 28 februari 2003
Handikappförvaltningen har upprättat ett dokument för budgetuppföljning/
månadsbokslut per den 28 februari 2003.
Handikappnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa en avvikelse från budget
med – 2,5 Mkr för år 2003 och resultatet för årets första två månader uppgår till
– 100 tkr.
I den prognos som nu presenteras har handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar. Då handikappförvaltningen gör månatliga bokslut och
prognoser revideras ständigt dessa prognoser utifrån aktuell verklighet. En
prognos är att volymökningarna årligen kommer att hamna i omfånget 3-5 Mkr.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 28 februari med tillhörande
prognos för årets utfall, samt
att uppmana förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2003.
Ordförande Birger Vernersson yrkar att att-sats 2 utgår.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 28 februari med tillhörande
prognos för årets utfall.
____________________

Diarie
Ledngr

26 mars 2003
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Kled

§ 25
Förslag till åtgärder med anledning av budgetuppföljning/månadsbokslut
per den 28 februari
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna vid upprättande av
budgetuppföljning och delårsbokslut, skall lämna förslag till och besluta om
åtgärder för att innevarande års budget skall vara i balans.
Handikappförvaltningen har upprättat ett dokument med förslag på möjliga
besparingar och konsekvensbeskrivningar av dessa ev besparingar.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag den 12 februari
2003, avstyrker upprättade åtgärder med kostnadsminskande effekt för att nå
balans i budget 2003, samt
att handikappnämnden till kommunfullmäktige anhåller om ett ökat
kommunbidrag för 2003 med 2,5 Mkr.
Inga Lill Siggelsten yrkar att ärendet bordlägges, så att man kan diskutera i sin
partigrupp om det finns andra sätt att spara pengar på t ex inom olika projekt.
Birger Vernersson yrkar bifall till att-sats 2, samt att att-sats 1 ändras till
att handikappnämnden avstyrker föreslagna åtgärder.
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens förslag om
bordläggning mot att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat att ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på handikappförvaltningens förslag mot
ordförandes förslag till att-satser.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt ordförandes förslag till
att- satser.
Handikappnämnden har således beslutat
att avstyrker föreslagna åtgärder, samt
att handikappnämnden till kommunfullmäktige anhåller om ett ökat
kommunbidrag för år 2003 med 2.5 Mkr.
Inga Lill Siggelsten, Anders Ovander, Ann-Charlotte Löfvenberg, Lena Hjorh,
Mikael Lejdeby, Maj Olsson reserverar sig till förmån för bordläggningsyrkandet.

Diarie
Ledngr

Dnr
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§ 26
Information avseende övertagande av hunddagis
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att Sofia Andersson, som drivit
Hunddagis, har avvecklat sin verksamhet.
Handikappförvaltningen har haft 8 personer i sysselsättning på Hunddagis.
För att rädda dessa 8 arbetsplatser har förvaltningen övertagit driften av
Hunddagis. För att klara verksamheten har 1,0 årsarbetare specialrekryterats.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
ledngr
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§ 27
Redovisning avseende handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Handläggare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Cajsa Andersson
informerar att under januari och februari 2003, så har det kommit in totalt 74
ansökningar. Av dessa ansökningar så är 51 förare, 24 passagerare, av dessa så
har 42 förare och 16 passagerare fått bifall.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 28
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
Betänkandet utjämning av LSS-kostnader (SOU 2002:103)
Socialstyrelsen
Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten, 1 ex till ordförande.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2003:15 Kommunen kan inte längre uppbära pensioner.
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2003.
Cirkulär 2003:20 Allmänhetens insyn i kommunala driftentreprenader del 2.
Blekinge FoU-enhet
Barnvaccinationer
Kurser till handikappnämnden
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-02-19.
Kommunala handikapprådet.
Kommunala handikapprådets protokoll 2003-02-18.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-02-13.
Förtroendenämnden 2003-02-06
Verksamhetsberättelse Förtroendenämnden 2002.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2003-02-04.

____________________

30 april 2003
Plats och tid
Beslutande

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 30 april 2003, kl 09.00-11.40
Ordförande
Birger Vernersson (S)
1:e vice ordf
Solveig Einarsdottir (V)
ledamöter
Lars Eklund (S)
Ingrid Clausen (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Seaberg (S)
Harry R:son Svensson (M)
Jan Spjuth (KD)

Övriga deltagare ersättare

Anita Löfström (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan-Olof Petersson (FP)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Inger Andersson, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)
§§ 29, 31-37.

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Per-Anders Nygård

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Per-Anders Nygård

Paragraf: 29- 37

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 maj 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

1

30 april 2003

§ 29
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-03-26.
b) Arbetsutskottets protokoll 2003-04-16.
c) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars.
d) Överklagan avseende beslut om avslag på PFH.
e) Överklagan avseende beslut om avslag på PFH.
f) Ansökan om ledsagning enligt LSS § 9:3 för resa.
g) Ansökan om bistånd enligt SoL 4 kap 1 §.
Lena Hjorth (FP) yrkar återremiss på § 29 f avseende principdiskussion om
riktlinjer för resa.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut, samt
att en principdiskussion avseende riktlinjer vid resa kommer att tas upp på
handikappnämndens AU den 14 maj
_______________________

2

30 april 2003
Diariet
Ledngr
Kled
ÄN

Dnr 2003.0245.456

§ 30
Översyn av källsortering inom handikappförvaltningens verksamheter.
Vid Handikappnämndens sammanträde 28 augusti, 2002 gavs ett uppdrag åt
förvaltningen att göra en översyn över hur källsortering inom förvaltningens
verksamheter sker. Uppdraget var också att se om källsorteringen kan utvecklas
ytterligare och om alla kan vara delaktiga.
Handikappsekreteraren har tillsammans med områdeschefer ifrån verksamheten
kartlagt i vilken omfattning och hur källsortering sker idag.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna genomförd översyn avseende källsortering och miljöarbetet inom
handikappförvaltningens verksamhet,
att fastställa upprättade anvisningar avseende sopsortering inom
handikappnämndens verksamheter,
att avvakta äldrenämndens beslut angående anvisningar för utfärdande av
sopsortering vid hemtjänstinsatser och därefter återkommer för beslut om
anvisningar i enlighet med äldrenämnden, samt
att taxorna skall utformas så att de inte diskriminerar personer med
funktionshinder.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diariet

Dnr

3

30 april 2003

4

Ledngr
§ 31
Förslag till beslut om utredningsuppdrag med anledning av obalans i
budget 2003.
Förvaltningschef Anders Nordberg informera att Kommunstyrelsens
arbetsutskott behandlade inkommen budgetuppföljnings rapport per den 28
februari vid sitt sammanträde den 25 mars 2003.
Prognosen efter februari utgång pekar mot ett resultat om –37,6 Mkr.
Årsbudgeten hade förutsatt ett positivt ekonomiskt resultat om +27 Mkr, med
andra ord en avvikelse om –58,3 Mkr om inga åtgärder vidtas.
Med anledning av den uppkomna situationen beslöt Kommunstyrelsens
arbetsutskott om ett åtgärdspaket och en strategi.
Handikappnämnden behandlade egen uppkommen obalans vid sitt sammanträde
den 26 mars 2003 och beslutade att till Kommunfullmäktige anhålla om ett ökat
kommunbidrag med 2,5 Mkr för 2003.
Beslutet grundade sig på en analys som förvaltning och nämnd genomfört
tänkbara åtgärder för att nå balans i budget 2003. Vissa av förslagen bedömdes
att stå i konflikt med gällande sociallagstiftning (LSS och SoL) och i andra delar
kunde genomförda förslag komma i konflikt med arbetsmiljölagstiftning och
kommunstyrelsens mål om den bästa arbetsplatsen för att skapa goda grunder
för framtida rekrytering och för att få ner sjukfrånvaron.
I avvaktan på Kommunfullmäktiges beslut om nya ramar till nämnderna, föreslår
handikappförvaltningen att handikappnämnden fattar beslut om ett antal
utredningsuppdrag.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag och som föreslås genomföras
av handikappförvaltningen och presenteras i samband med handikappnämndens
sammanträde den 27 augusti 2003.
Anders Ovander yrkar att texten ändras under rubriken psykiatrins sysselsättning
till att beskriva nuvarande kvalité i verksamheten, samt att beskriva vilka
konsekvenser det skulle innebära för verksamheten.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att beslutar i enlighet med upprättat förslag,
att utredningsuppdragens resultat skall presenteras senast vi
handikappnämndens sammanträde den 27 augusti 2003, samt
att justeringar görs i dokumentet enligt förslaget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Diarie
Ledngr

30 april 2003
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§ 32
Förslag till reviderat avtal med föräldrakooperativet FemBo.
Handikappnämnden har från 1 september 2001 ett avtal med
föräldrakooperativet FemBo, vilken omfattar en ersättning för driften av
kooperativet.
Handikappförvaltningen har nu reviderat avtalet på grund av att en av dom
boende har flyttat och det har även medfört att FemBo har ansökt till
Länsstyrelsen att får bedriva det som ett särskilt boende enligt LSS 9:9 för fem
personer.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat reviderat avtal med föräldrakooperativet FemBo,
att avtalet gäller under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner FemBo:s
ansökan om att driva särskilt boende enligt LSS 9:9,
att den ökande kostnaden om 252 487 kronor per år skall beaktas vid kommande
delårsbokslut.
Ordförande Birger Wernersson (S) yrkar återremiss till arbetsutskottet.
Handikappnämnden beslutar
att återremittera ärendet till handikappnämndens arbetsutskott.
____________________

Diarie
Ledngr

30 april 2003

§ 33
Förändrade rutiner för ekonomisk uppföljning.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämnden
tillsammans med äldrenämnden har varit ålagda att göra månatliga bokslut.
Kommunstyrelsen har beslutat att alla nämnder skall göra budgetuppföljningar
varje månad, två delårsbokslut och ett helårsbokslut.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
KS
Kled
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30 april 2003
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§ 34
Remissvar på förslag till handlingsplan för etnisk mångfald.
Förslaget till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006, synes vara en väl
genomarbetad och formulerad. Fem prioriterade områden beskrivs på ett tydligt
och bra sätt.
Handikappnämnden vill dock lämna synpunkter under rubriken arbete och
genomförande enligt upprättat förslag.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att tillstyrka förslaget till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006 enligt
upprättat förslag, samt
att funktionshinder skrivs in under rubriken diskriminering på sidan 6 i förslaget
till handlingsplan för etnisk mångfald.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diarie
Ledngr

Dnr

30 april 2003

§ 35
Tidsplan för behandling av budget 2004 och planer 2005-2006.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att en tidsplan har upprättats
för behandling av budget 2004 och planer 2005-2006.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad förslag till tidsplan.
____________________

Diarie
ledngr
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30 april 2003
§ 36
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 24 Förslag till reviderat handikappolitiskt program.
§ 37 Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt bokslutsdispositioner.
Revisionsrapport FK-02, granskning av avyttring av kommunal egendom.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror, folkmängd 2002-12-31.
Tekniska nämnden
§ 14 projekteringstillstånd för uppförande av särskilt boende i Bastasjö, etapp 2
Socialstyrelsen
Lägesrapport om socialtjänst, sjukvård och folkhälsa 2002.
Uppföljning av uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård 2001.
SOSFS 2003:1 Ändring i föreskrifter och allmänna råden (SOSFS 1996:20)
Karantänshamnar och karantänsflygplatser m.m.
SOSFS 2003:2 Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 1994:30) statsbidrag till texttelefoner.
SOSFS 2003:3 upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:86)
med föreskrifter om användning av kateter i urinblåsan i vissa fall m.m.
SOSFS 2003:4 Ömsesidigt erkännande av yrkesberörighet inom hälso- och
sjukvården.
Socialstyrelsens meddelandeblad.
April 2003, försörjningsstöd 2003- om ändring i socialtjänstförordning
(2001:937), ersätter meddelandeblad december 2002.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2003:24 Kommunerna behöver bra chefer på toppchefsnivå.
Svenska kommunförbundet
Köp av boendeplatser för personer med LSS-insatser.
Kurser handikappnämnden
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-03-19.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-03-26.
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU-enhet 2003-02-28.
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§ 37
Genomförande av introduktion steg 4.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar om lagen
om HSL, Lex Maria och Lex Sarah.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

27 maj 2003
Plats och tid
Beslutande

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
tisdagen den 27 maj 2003, kl 09.00-12.00
Ordförande
Birger Vernersson (S)
1:e vice ordf
Solveig Einarsdottir (V)
2.e vice ordf
Inga Lill Siggelsten (KD)
ledamöter
Lars Eklund (S)
Ingrid Clausen (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Löfström (S)
Harry R:son Svensson (M) kl 9.00-10.20 §§ 38-47

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare
Ingrid Karlsson, myndighetschef kl 9.00-10.15 §§ 39- 42
Jan Johansson, verksamhetschef kl 10.15-12.00 §§ 43- 48
Karin Tollerz, psykolog kl 10.15-12.00 §§ 43-48
Leif Boman, områdeschef kl 10.15- 12.00 §§ 43-48

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Charlott Löfvenberg

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Ann-Charlotte Löfvenberg

Paragraf: 38- 48

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 juni 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

1

27 maj 2003

§ 38
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-05-14.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars.
c) Yttrande över detaljplaneprogram för Aspö 5:68 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
d) Yttrande över detaljplan för Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.

Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________

2

27 maj 2003
Diariet
Ledngr
MAS

Dnr

§ 39
Revidering av rutiner för lokal avvikelsehantering och riskanalys samt
anmälan av personskada eller risk för personskada i verksamhet enligt
LSS.
En revidering av rutiner för lokal avvikelsehantering och riskanalys samt
anmälan av personskada eller risk för personskada i verksamhet enligt LSS har
genomförts.
Även en viss revidering av blanketten för lokal avvikelserapport och
fallrapporten har vidtagits.
De nya rutinerna föreslås träda i kraft den 1 september 2003.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad revidering av rutiner för lokal avvikelsehantering och
riskanalys samt anmälan av personskada eller risk för personskada i verksamhet
enligt LSS.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diariet

Dnr

3

27 maj 2003
Ledngr
ÖFN
OC

§ 40
Förslag till regler och rutiner för hantering av vårdtagares privata medel
inom handikappomsorgens särskilda boende.
Det har upprättats ett dokument avseende förslag till regler och rutiner för
hantering av vårdtagares privata medel inom handikappomsorgens särskilda
boende.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat dokument.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr

4
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§ 41
Förslag till ändringar av omsorgstaxan.
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar om att
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-25, § 50 att anta förslag till avgifter för
äldre- och handikappomsorg. Direkt orsak var riksdagsbeslut om s k maxtaxa för
äldreomsorgen.
Äldrenämnden beslutade 2003-01-29, § 9, om vissa ändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxan.
Äldrenämnden beslutade 2003-03-26, § 29, om uppdrag till äldreförvaltningen
att utarbeta förslag till ökade intäkter via avgiften. Nedanstående förslag till
förändringar utgår ifrån socialtjänstlagens krav beträffande maxavgift och
förbehållsbelopp.
Äldrenämnden beslutade 20030521 § 53 att föreslå fullmäktige om ändringar i
omsorgstaxan enligt socialtjänstlagen i Karlskrona kommun.
För äldrenämndens del innebär förändringarna intäktsförstärkning med ca 6,5
mkr netto per år. För handikappnämndens del innebär förändringarna en
intäktsförstärkning med ca 230 tkr netto per år.
Förslaget till ändring av omsorgstaxan avser följande områden:
1.Jämkning tas bort för tillredningskostnad av mat.
2.Jämkning för tillredning av mat görs i de fall då man i annat fall är
socialbidragsberättigad.
3. Nuvarande princip för maximal hyra av särskilt boende kopplad till högsta
godkända hyra för bostadsbidrag till pensionärer (BTP) tas bort fr o m 2004.
Höjning av avgiften i respektive nivå med 5 %, samt korrigerad maximal avgift i
nivå 1 respektive nivå 2
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna övergång till tillägg för tillredning mat vid beräkning av
omsorgsavgifter.
att godkänna höjningarna av avgifterna inom respektive nivå enligt upprättat
förslag.
att uppdra åt äldrenämnden att göra erforderliga tekniska ändringar av
tillämpningsregler för omsorgstaxan
att ovanstående ändringar träder i kraft fr o m 2003-08-01.

§ 41 forts
Förslag till ändringar av omsorgstaxan.

Forts

27 maj 2003

6

att fr om år 2004 ta bort gällande begränsningar kopplad till reglerna för
bostadsbidrag vid hyressättning av särskilda boenden för äldre.
att motsvarande förändringar även skall gälla handikappnämndens avgifter.
Vidare föreslås att handikappnämnden för egen del beslutar
att uppdra åt handikappförvaltningen att genomföra uppföljning av
avgiftsförändringarnas konsekvenser för vårdtagarna och redovisa dessa för
handikappnämnden 1:a kvartalet 2004.
Ordförande Birger Vernersson (S) yrkar att att-sats 5 återremiteras till
handikappförvaltningen, som får i uppdrag att ta fram typfall på några enstaka
ärende, samt bifall till övriga att-satser.
Inga Lill Siggelsten (KD yrkar avslag på att-sats 5, samt bifall till övriga attsatser.
Solveig Einarsdottir (V) yrkar bifall till den socialdemokratiska gruppens
förslag.
Ordförande ställer proposition på förslag till återremiss på att-sats 5 mot
Inga Lill Siggelsten avslagsyrkande på att-sats 5 och finner att
handikappnämnden beslutat att återremiterra att-sats 5.
Handikappnämnden har således beslutat
att återremittera att-sats 5, fr om år 2004 ta bort gällande begränsningar
kopplad till reglerna för bostadsbidrag vid hyressättning av särskilda boenden
för äldre, som får i uppdrag att ta fram typfall på några enstaka ärende.
Handikappnämnden är således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna övergång till tillägg för tillredning mat vid beräkning av
omsorgsavgifter.
att godkänna höjningarna av avgifterna inom respektive nivå enligt upprättat
förslag.
att uppdra åt äldrenämnden att göra erforderliga tekniska ändringar av
tillämpningsregler för omsorgstaxan
att ovanstående ändringar träder i kraft fr o m 2003-08-01.
att motsvarande förändringar även skall gälla handikappnämndens avgifter, samt
Vidare föreslås att handikappnämnden för egen del beslutar
att uppdra åt handikappförvaltningen att genomföra uppföljning av
avgiftsförändringarnas konsekvenser för vårdtagarna och redovisa dessa för
handikappnämnden 1:a kvartalet 2004.

27 maj 2003
Diarie
Ledngr

7

§ 42
Förslag till mål och riktlinjer för ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom
handikappförvaltningen, Karlskrona kommun.
Översyn av nuvarande mål och riktlinjer för ledsagning har begärts av
Handikappnämndens arbetsutskott den
12 februari §§ 17. Föreslagna mål och riktlinjer ligger helt i linje med nuvarande
praxis och skillnaden från tidigare är att möjligheterna att överklaga beslut om
avslag ledsagning enligt SoL har återinförts.
Föreslagna ändringar avser ärenden som tidigare beviljats ett högre antal
timmars ledsagning av arbetsutskottet, att vid omprövning delegera detta till
handläggare i de ärenden behovet är oförändrat.
Föreslagna ändringar av beslut utöver riktlinjer för semesterresor/lägervistelse.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa upprättat förslag till mål och riktlinjer för ledsagning SoL/LSS
inom handikappförvaltningens ansvarsområde Karlskrona kommun.
Lena Hjorth (FP) yrkar att såsom riktlinjer för beviljande av ledsagning i
samband med utlandsresor bör omfattningen motsvara vad som är normalt
resande för svenska medborgare, vilket torde vara en semesterresa vart tredje till
vart fjärde år. Hänsyn skall tagas till den enskildes situation.
Inga Lill Siggelsten (KD) yrkar bifall till Lena Hjorts förslag till riktlinjer vid
ledsagning i samband med utlandsresor, samt bifall till förvaltningens förslag på
övriga mål och riktlinjer vid ledsagning.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Lena Hjorts förslag mot
handikappförvaltningens förslag.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder handikappförvaltningens förslag röstar JA och den som biträder Lena
Hjorts förslag röstar NEJ. Antal angivna röster 13. Omröstningen utfaller med 6
NEJ och 7 JA.
JA röstade Birger Vernersson, Solveig Einarsdottir, Ingrid Clausen, Lars Eklund,
Sonja Andersson, Per-Anders Nygård, Anita Löfström.
NEJ röstade Inga Lill Siggelsten, Ann- Charlott Löfvenberg, Lena Hjorth,
Mikael Lejdeby, Maj Olsson, Harry R:son Svensson.
Handikappnämnden har således beslutat
att fastställa upprättat förslag till mål och riktlinjer för ledsagning SoL/LSS
inom handikappförvaltningens ansvarsområde Karlskrona kommun.

Diarie

27 maj 2003
Ledngr
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Kled
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§ 43
Förslag till ombudgetering nämndernas budget för år 2003.
Det gjorts ett politiskt förslag till ombudgetering 2003 och åtgärder 2004. Den
politiska majoriteten S, V och MP, har presenterat förslag till ombudgetering i
nämndernas budget för år 2003.
Fokus på förslagen i överenskommelsen ligger på en ombudgetering, för att
senare under hösten återkomma med detaljerat förslag till budget för 2004 och
planer 2005-2006.
För handikappnämndens del tillförs verksamheten 1,5 mkr för 2003 för att klara
aviserad obalans om –2,5 mkr enligt senaste budgetuppföljning . Vidare så skall
handikappnämnden vidta åtgärder för att klara sig inom sin tilldelade ram .
Förslaget innebär också att partierna för 2004 kommer att uppdra åt
kommunstyrelsen att presentera förslag till hur de sammanlagda administrativa
kostnaderna i kommunen kan minska med 5 mkr för 2004, 7 mkr för 2005 och
10 mkr för 2006.
Dessutom föreslås att alla nämnder får ett särskilt uppdrag att till
budgetberedningen för 2004, redovisa möjliga rationaliseringar eller
neddragningar i sin verksamhet motsvarande 1 % av respektive budget.
Utrymmet kommer att användas inom verksamheten för att ge möjlighet till
nödvändiga volym- eller kvalitetsökningar.
Planeringsmässigt kommer utrymmet att kvarstå inom respektive nämnd.
Presenterar inte nämnderna dessa förslag kommer en avräkning att ske mot
nämndernas kompensation för prishöjningar.
Åtgärder budget 2003.
Handikappnämnden har tidigare vid sitt sammanträde hanterar nämndens
obalans om 2,5 mkr mot besparingar/neddragningar. Med föreslagna tillskott om
1,5 mkr skulle nämndens obalans hamna på –1,0 mkr för 2003, förutsatt att
nettovolymökningen ligger på samma nivå som vid senaste
budgetuppföljningen.
Tidigare beslut i nämnden om att genomföra ett antal uppdrag med inriktning på
att i första hand få kostnadsminskande effekt i budget 2004 bör bestå. Effekten
under 2003 om kostnadsminskningar avseende eventuellt genomförda uppdrag
är förmodligen minimala.
För att nämnden skall klara att driva verksamheten inom 2003 års tilldelade ram,
måste andra åtgärder till.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden strikt uppmanar verksamheterna att
man ovillkorligen måste hålla sig inom tilldelad internbudgetram.
Budgetansvariga chefer som inte anser sig klara driva sin verksamhet med av
nämnden tilldelad budgetram skall omgående anmäla detta till
verksamhetschefen, som i sin tur vidtar åtgärder.
Forts

§ 43 forts

27 maj 2003

9

Förslag till ombudgetering nämndernas budget för år 2003.
Ytterst kan frågan bli aktuell i förvaltningsledning och/eller nämnd.
Vidare föreslås att en omedelbar genomgång görs i särskilda boenden avseende
nattbemanningsgrad och typ av nattbemanning. Boendena skall under en vecka
vara föremål för insatsmätning. Mätningen skall sedan ligga till grund för förslag
till nattbemanning. Ett förslag till nattbemanning skall presenteras vid augusti
månads nämndsammanträde. Eventuella beslut om förändringar bör kunna få
aktualitet under hösten 2003.
Åtgärder i 2004 års budget
Som en konsekvens av det politiska uppdraget att alla nämnder skall redovisa
möjliga rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet motsvarande 1
% av respektive budget, (handikappnämndens del = 1,7 mkr) föreslås nämnden
besluta att 1 % läggs ut på respektive budgetansvarigs verksamhet som en
rationalisering/neddragning.
Förslag till åtgärder för att uppnå rationaliseringen skall beskrivas i text och
siffror med en noggrann konsekvensbeskrivning.
Förslaget hanteras i samband med handikappnämndens budget för 2004 och
planer för 2005-06, vid nämndens sammanträde den 27 augusti.
Handikappnämnden föreslå handikappnämnden besluta
att handikappnämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag om åtgärder i
2003 och 2004 års budget.
Inga Lill Siggelsten (KD) påtalar att fyrklövern anser, att det ej skall vara
kvalitetsförsämringar och att fyrklövern ville ge 2.5 Mkr i sitt budgetförslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie

Dnr

27 maj 2003

10

Ledngr
KS/KF
Kled

§ 44
Delårsbokslut april 2003.
Handikappförvaltningen får härmed anmäla att handikappnämndens verksamhet
(totalt) beräknas visa en avvikelse från budget med –2,0 mkr för år 2003 och
resultatet för årets första fyra månader uppgår till –514 tkr.
Verksamhetens netto personlig assistans beräknade avvikelser: 0
Verksamhetens netto särskilda boenden handikappomsorg, psykiatri
samt korttidsverksamhet beräknade avvikelser: -2,3
Verksamhetens netto hemtjänst, sjukhem, servicehus samt gruppboende
beräknade avvikelser: 0
Verksamhetens netto övrig verksamhet: 0,3
Volymökningar
År 2002 redovisade handikappförvaltningen nettovolymökningar motsvarande
4,1 Mkr. En volymökning med 10% skulle för vår del innebära cirka 70
tillkommande insatser årligen. Kostnadsskillnaden inom LSS kan vara mycket
stora på individnivå. Det kan variera från 100 000 kronor per person och år upp
till 2-3 miljoner per person och år och i extrema fall ännu mer. Detta gör det näst
intill omöjligt att planera för eller budgetera kommande volymökningar.
I den prognos som nu presenteras har handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar. Då vår förvaltning gör månatliga budgetuppföljningar
revideras ständigt våra prognoser utifrån aktuell verklighet. En prognos är att
volymökningarna årligen kommer att hamna i omfånget 3-5 Mkr.
En tabell har upprättats som illustrerar volymökningar i år och förgående år samt
hur handikappnämnden har valt att fördela budgettillskotten.
Planerade åtgärder.
Handikappnämnden har vid tidigare sammanträden, mars och april beslutat om
ett antal utredningsuppdrag med målsättningen att få ner kostnaderna under år
2003 och därmed motverka ett underskott i årets bokslut.
Ytterligare förslag ligger för beslut vid handikappnämndens sammanträde i maj.
Flera av de tilltänkta åtgärderna är av karaktären, att de får effekt tidigast under
år 2004. Kortsiktiga åtgärder, med omedelbar effekt, i den omfattningen som
skulle behövas för att göra budgeten i balans, bedöms inte möjliga att genomföra
utan att vi kommer i konflikt med gällande lagstiftning.
Forts

§ 44 forts

27 maj 2003

11

Delårsbokslut april 2003.
Att handikappnämndens verksamhet skall vara i balans vid årets slut bedöms
därför inte som troligt, även om detta givetvis är handikappnämndens ambition.
En mer sansad bedömning torde vara att handikappnämnden får inrikta sig på att
försöka minimera årets underskott.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 30 april, med tillhörande prognos
för årets utfall, samt
att uppdrar åt handikappförvaltningen att arbeta vidare med framtagande av
förslag till åtgärder för balansering av ekonomin.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr

27 maj 2003
Kled

§ 45
Yttrande över förslag till reviderat jämställdhetsprogram.
Handikappnämnden har för yttrande erhållit förslag till reviderat
jämställdhetsprogram för 2003.
Programmet utgår från det av kommunfullmäktige tidigare enhälligt antagna
visionsdokumentet, De fyra hörnstenarna.
Förutom att bevaka att de i lag reglerade jämställdhetsfrågorna följs upp, vill
Karlskrona kommun inrikta jämställdhetsarbetet på områdena:
• tillväxt,
• sysselsättning,
• jämställdhetsperspektivet i verksamheten,
• makten.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att antar upprättat förslag till yttrande som sitt eget, avseende förslag till
reviderat jämställdhetsprogram.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
ledngr
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§ 46
Förslag till reviderat avtal med föräldrakooperativet FemBo.
Handikappnämnden har från 1 september 2001 ett avtal med
föräldrakooperativet FemBo, vilken omfattar en ersättning för driften av
kooperativet.
Handikappförvaltningen har nu reviderat avtalet på grund av att en av dom
boende har flyttat och det har även medfört att FemBo har ansökt till
Länsstyrelsen att får bedriva det som ett särskilt boende enligt LSS 9:9 för fem
personer.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat reviderat avtal med föräldrakooperativet FemBo,
att avtalet gäller under förutsättning att och från och med det datum
Länsstyrelsen godkänner FemBo:s ansökan om att driva särskilt boende enligt
LSS 9:9,
att den ökande kostnaden om 271 282 kronor per år skall beaktas vid kommande
delårsbokslut, samt
att när den årliga ekonomiska redovisningen lämnas så ska
handikappförvaltningen särskilt uppmärksamma kostnader för
förbrukningsmaterial och tjänster för att eventuellt återkomma till
handikappnämnden.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

27 maj 2003

§ 47
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 51 Yttrande över länsstyrelsen förslag till regionala miljömål.
§ 54 IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun.
§ 57 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2003.
Socialstyrelsen
Numeriskt register över den 1 januari 2003 gällande författningar som
Socialstyrelsen utfärdat m.m.
Kurser handikappnämnden
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-04-23.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens 2003-04-24.
____________________
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27 maj 2003

§ 48
Genomförande av introduktion steg 3.
Verksamhetschef Jan Johansson, psykolog Karin Tollerz samt Leif Boman
områdeschef informerar om handikappförvaltningens verksamhet.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

15

3 juni 2003
Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
tisdagen den 3 juni 2003, kl 13.00-13.20

Beslutande

Ordförande
2.e vice ordf
ledamöter

1

Birger Vernersson (S)
Inga Lill Siggelsten (KD)
Lars Eklund (S)
Ingrid Clausen (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Löfström (S)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lena Hjorth

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Lena Hjorth

Paragraf: 49

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den juni 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

3 juni 2003
Diarie
Ledngr
Kled
KS/KF

2

§ 49
Förslag till beslut avseende omsorgstaxan, princip för maximal
hyra av särskilt boende kopplad till högsta godkända hyra för bostadsbidrag
till pensionärer (BTP) tas bort fr o m 2004.
Förvaltningschef Anders Nordberg föreslår att handikappförvaltningen får i
uppdrag att senast till december 2003 utreda hur en hyressättning för personer i
särskilda boenden, SoL och LSS, kan utformas på avseende på:
Att maximal hyra kopplas till att högsta godkända hyra för bostads bidrag tas
bort från och med 2004.
Att hyran kopplas till lägenhetsstorlek och kvalitet.
Att gemensamhetsytan i gruppboendet, kök och allrum, fördelas på de boende
via hyran.
Syftet med utredningen är att undersöka möjligheten om att öka intäkterna för
handikappnämnden.
Utredningen skall beakta och beskriva konsekvenserna, hyresmässigt, för varje
funktionshindrad person.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att handikappförvaltningen får i uppdrag att senast till december 2003 utreda hur
en hyressättning för personer i särskilda boenden, SoL och LSS, kan utformas på
avseende på:
att maximal hyra kopplas till att högsta godkända hyra för bostads bidrag tas
bort från och med 2004.
att hyran kopplas till lägenhetsstorlek och kvalitet.
att gemensamhetsytan i gruppboendet, kök och allrum, fördelas på de boende
via hyran.
Sonja Andersson yrkar att utredningen skall vara klar till oktober 2003, samt
bifall till övriga att-satser.
Inga Lill Siggelsten yrkar bifall till Sonja Anderssons förslag.
Handikappnämnden beslutar
att handikappförvaltningen får i uppdrag att senast till oktober 2003 utreda hur
en hyressättning för personer i särskilda boenden, SoL och LSS, kan utformas på
avseende på:
att maximal hyra kopplas till att högsta godkända hyra för bostads bidrag tas
bort från och med 2004.
att hyran kopplas till lägenhetsstorlek och kvalitet.
att gemensamhetsytan i gruppboendet, kök och allrum, fördelas på de boende
via hyran.

25 juni 2003
Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 25 juni 2003, kl 09.00-09.40

Beslutande

Ordförande
1.e vice ordf
ledamöter

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)

Tjänstgörande ersättare

Anita Löfström (S)
Harry R:son Svensson (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Lejdeby

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Mikael Lejdeby

Paragraf: 50- 59

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 juli 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

1

25 juni 2003

§ 50
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-06-11.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj.
c) Yttrande över detaljplaneprogram för Gullberna Park etapp 2, del av
fastigheten 1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge Län
d) Beslut avseende dom från länsrätten om boende på Karolinaskolan.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

2

25 juni 2003

Diarie
Ledngr
Fritidskonulent
Handikappsekreterare

§ 51
Handlingsplan för lättläst och läsombud.
Projektet rätt att läsa- rätt att förstå som gick av staplen i Karlskrona under åren
2000 och 2001 och var ett samarbete mellan kulturförvaltningen och dåvarande
omsorgsförvaltningen samt studieförbundet Vuxenskolan och FUB och med
regional projektledare och med stöd av centrum för lättläst.
Projektets huvudsyfte har varit att bereda vuxna med utvecklingstörning bättre
tillgång till samhällsinformation, nyheter och böcker på lättläst svenska.
Projektets mål har varit att läsning med läsombud skall bli en naturlig del av
utvecklingsstördas vardag. Projektet har även haft som mål att ge personer med
utvecklingsstörning bättre tillgång till samhällsinformation, nyheter och böcker
på lättläst svenska.
Projektgruppen har upprättat en handlingsplan för lättläst och läsombud.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att medel för utbildning och kompetenshöjning för Lättläst och Läsombud får
samordnas med och vägas mot övriga i förvaltningen nödvändiga behov av
utbildningsinsatser under år 2004 och bekostas från nämndens anslag för
utbildning,
att handikappsekreteraren skall vid behov adjungeras till samverkansgruppen,
samt
att för övrigt antaga upprättad plan för Lättläst och Läsombud.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

3
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Diarie
Ledngr
OC
§ 52
Förslag till modell för resursfördelning inom handikappförvaltningens
verksamheter.
Under en längre tid har det funnits behov av att finna en metod för att
fördela befintliga resurser på ett smidigt och rättvist sätt inom
handikappnämndens verksamheter. Idag tillämpar handikappomsorgen i
Karlskrona kommun inte någon metod för fördelning av befintliga
resurser varför fördelningen kan bli ojämn och upplevas som orättvis.
En arbetsgrupp med representanter från verksamheten och kansliet har under
våren träffats för att se vilka metoder det finns att mäta vårdtyngden på de
insatser som den funktionshindrade har.
I detta arbete har gruppen stannat för den så kallade Södertörnsmodellen.
Södertörnskommunerna har i flera år arbetat med att ta fram nyckeltal inom
olika områden. Sedan några år tillbaka har även handikappomsorgen haft
uppdraget att medverka. Södertörnskommunerna har under tre år arbetat med att
utveckla en gemensam metod för att dela in brukarna i fem olika insatnivåer.
Syftet är att kunna jämföra kostnaderna för brukare med olika grader av insatser
i sitt boende eller i den dagliga verksamheten.
Handikappförvaltningen föreslår att modellen prövas i första hand för personer
som har bostad med särskild service enligt LSS. Om metoden upplevs fungera
väl kan förvaltningen gå vidare med insatsmätning för andra verksamheter.
Syftet med insatsmätningen är att bedöma omfattningen av det stöd som
bostadspersonalen ger den enskilde i bostaden. I vilken form och omfattning ges
hjälp- och stödinsatser? Insatsmätningen utgör sedan grunden i nämndens
fördelning av resurser mellan bostäder med särskild service enligt LSS.
Det framtagna mätinstrumentet är avsett för personkrets 1 och 2 i LSS.
Insatsmätningen sker genom intervju med bostadspersonal som arbetar med att
ge stöd till den enskilde personen.
Minst två boendepersonal bör medverka vid intervjun. Den som intervjuar bör
ha grundliga kunskaper om funktionshinder och dess konsekvenser. Intervjuaren
ska vara en neutral person utan verksamhetsansvar eller ekonomiskt ansvar.
Förvaltningen anser att biståndshandläggarna bör genomföra intervjuerna. Enligt
erfarenheter i Kalmar är det lämpligt att två biståndshandläggare under ca 6
veckor friställs för att genomföra intervjuerna.
Forts

25 juni 2003

§ 52 forts
Förslag till modell för resursfördelning inom handikappförvaltningens
verksamheter.
När intervjuerna har genomförts görs en nivåindelning av personalstödets
omfattning. Denna nivåbedömning görs av intervjuaren. Det är därför av största
vikt att intervjuarna är erfarna och har ovan angiven kompetens. I
nivåbedömningen är det viktigt att ta med såväl det psykiska och sociala stödet
som det praktiska och konkreta stödet. Vid nivåbedömningen finns även
möjligheter att ta med särskilda omständigheter och man kan göra avsteg från
nivåindelningspoängen om modellen uppenbarligen inte ger rättvisande poäng.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att genomföra nivåbedömning i bostäder med särskild service för vuxna
(LSS) enligt upprättat förslag.
att kostnaden för personalinsatsen om ca 90 tkr ska finansieras inom nämndens
ram.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr

5

25 juni 2003
Handläggare

§ 53
Redovisning av inkomna ansökningar till parkeringstillstånd för
funktionshindrade.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att under mars- maj har man
totalt beviljat 44 ansökningar, 4 av dessa ansökningar har fått avslag.
I dag ligger man i fas och det är endast tre veckors handläggningstid från att
ansökan kom in till beslut.
Anders Ovander (M) påtalar att till nästa kvartalsredovisningen, så vore det bra
om skälen till avslagen redovisades också.
Handikappnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll, samt
att till nästa kvartalsredovisningen i arbetsutskottet, så skall skälen till avslagen
redovisas.
____________________

Diarie
Kled
Ledngr
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§ 54
Förslag till förändrat måldokument, fyra byggstenar för att forma ett
samhälle för alla.
Handikappnämnden har sedan sin tillkomst i april 2001 formulerat mål för sin
verksamhet enligt kommunfullmäktiges direktiv.
Målen skall ge tydlighet om vad kommuninvånarna och i synnerhet
funktionshindrade personer kan förvänta sig av avseende omsorgen om
funktionshindrade personer i Karlskrona kommun. Men målen skall också
fungera som en utmaning och ge mening åt arbetet till medarbetarna i
handikappförvaltningen.
Måldokumentet fyra byggstenar för att forma ett samhälle för alla
antogs av handikappnämnden 2001-12-18.
En utvärdering har nyligen skett för perioden 2002, med ett resultat som visar
vilken kvalitet som uppnåtts utifrån målen serviceutfästelser i de fyra
byggstenar.
Utifrån bland annat denna utvärdering och annan, under 2002 uppkommen,
erfarenhet har en revidering av måldokumentet föreslagits.
Arbetet med revideringen har genomförts av handikappnämnden arbetsutskott
under ledning av förvaltningschef samt utrednings- och planeringssekreterare.
Förslaget har sedan gått ut på remiss till handikapporganisationer och behandlats
i handikapprådet. Därutöver har förvaltningens verksamhetsavdelning med bland
annat områdeschefer yttrat sig över förslaget.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att antar förändrat förslag till måldokument, fyra byggstenar för att forma ett
samhälle för alla, samt
att måldokumentet gäller för mandatperioden 2003 t om 2006.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Diarie

25 juni 2003

8

Kled
KS/KF
ledngr

§ 55
Budgetuppföljning per den 31 maj 2003.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämndens
verksamhet (totalt) beräknas visa en avvikelse från budget med –2,6 Mkr för år
2003.
I den prognos som nu presenteras har Handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar. Då vår förvaltning gör månatliga budgetuppföljningar
revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell verklighet. En prognos är att
volymökningarna årligen kommer att hamna i omfånget 3 – 5 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att handikappnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per den 31 maj
att handikappnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med
framtagande av förslag till åtgärder för balansering av ekonomin.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

Diarie
ledngr

25 juni 2003

§ 56
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006.
Det har delats ut ett preliminärt arbetsmaterial för förslag till budget för
handikappnämnden år 2004 samt planer för åren 2005-2006.
Beslut avseende budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006 kommer att fattas på handikappnämndens sammanträde den 27
augusti.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
MAS
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§ 57
Avvikelserapportering.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att från hösten 2001 gör
förutom arbetsterapeut och sjukgymnast tillsammans med berörd personal en
uppföljning och analys av samtliga inträffade fall och individuella preventiva
åtgärder sätts in efter behov. Andra avvikelser följer områdeschef och
patientansvarig sjuksköterska upp tillsammans med berörd personal. Åtgärder
sätts in för att förhindra att händelsen upprepas.
Upprättad rapport omfattar kvartal 1,2,3 och 4 år 2002 samt 1:a kvartalet år
2003. Kvartal 1-3 år 2002 avrapporterades även till dåvarande
handikappnämnden i december år 2002.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
Handikappsekr
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§ 58
Förslag till beslut att tillskriva KarlskronaHem AB styrelse.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att de kommunala bolagen har
tillskrivits om att de ska utse representanter i samordningsgruppen för det
handikappolitiska programmet.
KarlskronaHem AB har inte svarat trots påminnelse.
I september kommer handikappsekreteraren Kajsa Samuelsson att kalla till ett
första möte om rutiner för befintliga höreselslingor i kommunala lokaler. Då
KarlskronaHem AB äger de särskilda boendena där de flesta av befintliga
höreselslingor finns, är det viktigt att de har utsett en ledamot som
handikappsekreteraren kan arbeta med.
Kommunala handikapprådets AU föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden tillskriver Karlskronahem AB styrelse med uppmaning
att snarast utse representant i samordningsgruppen för handikappolitiska
programmet.
Anders ovander (M) yrkar att ärendet skall delegeras till förvaltningschefen
Anders Nordberg.
Ordförande yrkar bifall till kommunal handikapprådets Arbetsutskotts förslag.
Ordförande ställer proposition på Anders Ovanders förslag mot ordförandes
förslag.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt ordförandes förslag.
Handikappnämnden har således beslutat
att tillskriva Karlskronahem AB styrelse med uppmaning att snarast utse
representant i samordningsgruppen för handikappolitiska programmet.
§ 59
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 74 Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget åren
2004-2006.
§ 75 Rosenholms idrottscentrum.
Kommunstyrelsen
§ 105 Förslag till förändring av omsorgstaxan.
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Revisionsrapport
Revisionsrapport FA-03: Basgranskning av handikappnämnden.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2003-05-30 mål nr 157-03
Kurser handikappnämnden
Socialstyrelsen, författningssamling.
SOSF 2003:6, svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
Socialstyrelsens meddelandeblad
Nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster
Cirkulär Svenska kommunförbundet
Förtroendevaldas ställning vid arbetskonflikt.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-05-19.
Kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådet protokoll 2003-05-21.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2003-06-02.
Förtroendenämnden protokoll 2003-05-15.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2003-05-19.
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU-enhet protokoll 2003-05-23
Blekinge FoU- nytt nr 01 2003.
Ordförande Birger Vernersson ger ett stort tack till hela handikappförvaltningen
för det fantastiska arbetet som har redovisats i revisionsrapporten.

27 augusti 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 27 augusti 2003.
§ 60

Delegationsbeslut.

§ 61

Särskilt utredningsuppdrag angående ny gemensam verksamhet.

§ 62

Synpunkter på förslag till handikappolitiskt program för Landstinget Blekinge.

§ 63

Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren 2005-2006.

§ 64

Information om ärende personlig assistans.

§ 65

Meddelanden.

1

27 augusti 2003
Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, Karlskrona
onsdagen den 27 augusti 2003, kl 09.00-12.00

Beslutande

Ordförande
1.e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga Lill Siggelsten
Ingrid Clausen (S) kl 09.00-10.30 §§ 60-62
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Seaberg (S) kl 10.30-12.00 §§ 63-65

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S) kl 09.00-10.30 §§ 60-62
Anita Löfström (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Jan Johansson, verksamhetschef
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare kl 09.00-09.30
§§ 60-62

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Maj Olsson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Maj Olsson

Paragraf: 60- 65

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 september 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

2

27 augusti 2003

3

§ 60
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-06-25.
b) Arbetsutskottets protokoll 2003-08-13.
c) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni.
d) Biståndsbeslut från myndighetskontoret juli.
e) Beslut avseende dom från länsrätten avseende boende på Solängsskolan.
f) Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
g) Yttrande över detaljplan för del av Säby 4:14, Karlskrona kommun, Blekinge
Län.
h) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 6:1 Rosenholm, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
i) Yttrande över planprogrammet för Lupinen 12 m fl (Tegelgården), Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
j) Yttrande över Vårdförbundets revisorers skrivelse.
k) Överklagan avseende beslut om avslag PFH.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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Diarie
Ledngr
Äldrenämnden
Socialnämnden

§ 61
Särskilt utredningsuppdrag angående ny gemensam verksamhet.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att handikappförvaltningen,
socialförvaltningen och äldreförvaltningen har behov av att utreda
förutsättningarna för att gemensamt starta upp en särskild boendeform med plats
för 6-8 personer inom målgruppen. Boendeformen skall vara fast bemannad av
ett hemtjänst-/ omvårdnadsteam, som också har ett ansvar att svara för service
och hemtjänstinsatser till samma målgrupp i enskilda lägenheter.
Målgruppen är personer med mångfacetterad psykisk, social och/ eller somatisk
problematik i behov av individuellt anpassade insatser, vars behov ej på ett
tillfredställande sätt kan tillgodoses med nuvarande metoder.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat förslag som ett särskilt utredningsuppdrag och ge
förvaltningarna i uppdrag att återkomma till nämnderna med färdigt förslag
senast 2003-11-30,
att uppdra till tekniska nämnden ta fram förslag till lämplig fastighet eller
liknande som kan inrymma en särskild boendeform för målgruppen, samt
att målsättningen skall vara att de idag samlade kostnader för insatser till
målgruppen också skall finansiera föreslagna verksamhet och dess insatser.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
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Ledngr
Handikappsekr

§ 62
Synpunkter på förslag till handikappolitiskt program för Landstinget
Blekinge.
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson informerar om att Karlskrona kommun
har getts möjlighet att ge synpunkter på förslaget till handikappolitiskt program
för Landstinget Blekinge.
De personer med olika funktionshinder som bor i Karlskrona kommun har
kontakt med och insatser från både Landstinget Blekinge och Karlskrona
Kommun.
En samverkan i arbetet att göra samhället mer tillgängligt och verksamheterna i
kommun respektive landsting användbara för funktionshindrade är önskvärd.
Ett förslag till synpunkter har upprättats på de av FN´s standardregler som även
Karlskrona kommun berörs av.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden
att godkänna ovanstående yttrande.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
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Kled
KS
§ 63
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006.
Kommunfullmäktiges direktiv för nämndernas budgetarbete 2004 samt planer
2005 – 2006 bygger på den av fullmäktige tidigare beslutade finansiella
målsättningen;
att den löpande verksamheten skall finansieras med årets ( 2004) intäkter.
Samtliga investeringar skall finansieras med skattemedel och kommunens
investeringsutgifter skall varje år begränsas till ett belopp som motsvarar samma
års avskrivningsmedel.
Återbetalningen av låneskulden skall ske med minst 1 % av skatteintäkterna och
statsbidrag för 2004. För 2005 planeras en återbetalning med 1 % och för 2006
med 2 %.
För övrigt skall de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för 2004
och 2005, i den av kommunfullmäktige beslutade treårsbudgeten 2003-05-22 ,
även gälla som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 2004-2006.
Utöver ovan direktiv anmodar kommunfullmäktige nämnderna bl.a.;
att redovisa möjliga rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet
motsvarande 1 % av respektive budget. Utrymmet kommer att användas inom
verksamheten för att ge möjlighet till nödvändiga volym-, eller
kvalitetsökningar. Planeringsmässigt kommer utrymmet att kvarstå inom
respektive nämnd. Presenterar inte nämnderna dessa förslag kommer en
avräkning att ske mot nämndernas kompensation för prishöjningar.
Ett förslag skall också presenteras om hur den kommunala administrationen kan
minska de sammanlagda administrativa kostnaderna i kommunen med 5 mkr för
2004, 7 mkr för 2005 och 10 mkr för 2006.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2002 för handikappnämndens del att
verksamheten tillförs 1 mkr för 2004, samt att ytterligare 1,5 mkr respektive 4,5
mkr avsätts under 2004 och 2005 för verksamhetsutökningar i en särskild reserv
direkt under kommunstyrelsen.
Till detta skall även den ombudgetering läggas, avseende handikappnämnden
som kommunfullmäktige beslutade om i kompletteringsbudgeten, maj 2003.
Detta innebar att handikappnämnden tillfördes ytterligare 1,5 mkr i budget 2003.
För handikappnämnden innebär fullmäktiges beslut om budget 2004 och planer
2005 – 2006 att nämnden, bortsett från ovanstående förändringar, skall klara sig
inom den tidigare av kommunfullmäktige tilldelade ramen.
Forts
§ 63
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006, forts

27 augusti 2003

7

Förvaltningschefen redogör för förändringar inom ramen för
handikappnämndens budget 2004 i enlighet med bilaga A, tilläggsbudget i
enlighet med bilaga B, investeringar i enlighet med bilaga C, om – och
nybyggnadsplan enligt bilaga D, taxor och avgifter enligt bilaga E,
konsekvensbeskrivning nattillsyn enligt bilaga G, samt utredning psykiatrins
sysselsättning enligt bilaga H.
Förvaltningschefen går igenom förhandlingsprotokollet med dom fackliga
organisationerna avseende MBL § 11.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till grundbudget för
handikappnämnden under år 2004 samt respektive planer för åren 2005 - 2006.
att godkänna, i enlighet med bilaga B, upprättat förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden under år 2004 motsvarande 4 550 tkr
att godkänna i enlighet med bilaga C, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 660 tkr för år 2004, samt planer för åren 2005-2006
med 600 tkr respektive 400 tkr och att kapitalkostanden finansieras inom
nämndens ram.
att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga D, för
år 2004 samt planer för åren 2005 – 2006.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden till
kommunfullmäktige begära
att godkänna och finansiera en utökad budgetram i enlighet med upprättat
tilläggsförslag, bilaga B, för år 2004 med 4 550 tkr.
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga C, för år 2004 med
660 tkr, samt planer för åren 2005 –2006 med 600 tkr respektive 400 tkr. och att
kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram.
att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden enligt upprättat
förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga D, samt finansiering i enlighet
med förslag i grundbudget.
att få disponera det av kommunfullmäktige tidigare upprättade budgetförslaget
om reserv till handikappnämnden för 2004 om 1 500 tkr och för 2005 om 4 500
tkr.
Forts
§ 63
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006, forts
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att till budgetberedningen och kommunfullmäktige under hösten få återkomma
med av handikappnämnden, äldrenämnden och socialnämnden gemensamt
förslag om åtgärder för gruppen psykiskt sjuka missbrukare.
att godkänna i enlighet med bilaga E, upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2004.
att i enlighet med handikappnämndens beslut om,” en utvärdering av HSL
organisationens stöd till handikappförvaltningen,” godkänna upprättat förslag i
enlighet med följande att satser;
att ingen delning av sjukvårdsorganisationen förordas i nuläget.
att sjukvårdsresurser till funktionshindrade personer i särskilda boenden, skall
ske i samma omfattning som tidigare, enligt den uppgörelse som gjordes vid
delningen av f.d. omsorgsnämnden.
att sjukvårdsresurserna skall schemaläggas och ej fördelas utifrån efterfrågan.
att den patientansvariga sjuksköterskan för psykiatrin skall ha tjänstgöringstid
måndag – fredag.
att resurserna för arbetsterapeuten, motsvarande 20 timmar per vecka, förs över
till handikappnämnden för att samordnas med förvaltningens arbetsterapeuter i
daglig verksamhet.
att en samordningsgrupp skall tillsättas, bestående av områdeschefer från
handikappförvaltningen samt berörd HSL personal. Gruppen skall bl.a. planera
verksamheten, klargöra behoven i de särskilda boenden samt planera och
genomföra utbildningsbehov avseende sjukvårdanden åtgärder.
att i enlighet med upprättad utredning icke genomföra någon kostnadsminskning
avseende psykiatrins sysselsättnings verksamhet.
Inga Lill Siggelsten överlämnar den borgerliga gruppens förslag till budget på 13
att-satser.
Bilaga 13.
Inga Lill Siggelsten yrkar bifall på förvaltningens förslag till att-satser under
förutsättning att man beakta vad den borgerliga gruppen har föreslagit i sina 12
första att- satser.
Solveig Einarsdottir (V) och Sonja Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Forts
§ 63
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006, forts
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Birger Vernersson yrkar att borgliga gruppens förslag till att-sats 5 utgår på
grund av att ärendet avseende källsortering har behandlats på
handikappnämndens sammanträde den 30 april 2003.
Anders Ovander (M) yrkar bifall till Birger Vernerssons förslag.
Birger Vernersson (S) yrkar avslag på borgerliga gruppens förslag till övriga attsatser.
Maj Olsson (C) yrkar avslag på handikappförvaltningens förslag om avveckling
av Ekebergsvägens särskilda boende.
Bilaga 14
Anders Ovander (M) yrkar att förvaltningens förslag till att-sats avseende
konsekvensbeskrivning inom sysselsättningsverksamheten, ändras enligt
följande förslag
att i enlighet med ovanstående utredning icke genomföra någon resursminskning
avseende psykiatrins sysselsättningsverksamhet.
Birger Vernersson (S) yrkar bifall till Anders Ovanders förslag.
Ordförande ställer proposition på borgerliga gruppens förslag till att-satser mot
förvaltningens förslag till att-satser.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag
till budget.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till grundbudget för
handikappnämnden under år 2004 samt respektive planer för åren 2005 - 2006.
att godkänna, i enlighet med bilaga B, upprättat förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden under år 2004 motsvarande 4 550 tkr
att godkänna i enlighet med bilaga C, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 660 tkr för år 2004, samt planer för åren 2005-2006
med 600 tkr respektive 400 tkr och att kapitalkostanden finansieras inom
nämndens ram.
att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga D, för
år 2004 samt planer för åren 2005 – 2006, samt
att beslutet avseende budgetförslaget gäller under förutsättning av att ingen av
dom fackliga organisationerna begär en central förhandling.
Forts
§ 63
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006, forts
Handikappnämnden föreslår till kommunfullmäktige begära
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att godkänna och finansiera en utökad budgetram i enlighet med upprättat
tilläggsförslag, bilaga B, för år 2004 med 4 550 tkr.
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga C, för år 2004 med
660 tkr, samt planer för åren 2005 –2006 med 600 tkr respektive 400 tkr. och att
kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram.
att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden enligt upprättat
förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga D, samt finansiering i enlighet
med förslag i grundbudget.
att få disponera det av kommunfullmäktige tidigare upprättade budgetförslaget
om reserv till handikappnämnden för 2004 om 1 500 tkr och för 2005 om 4 500
tkr.
att till budgetberedningen och kommunfullmäktige under hösten få återkomma
med av handikappnämnden, äldrenämnden och socialnämnden gemensamt
förslag om åtgärder för gruppen psykiskt sjuka missbrukare.
att godkänna i enlighet med bilaga E, upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2004.
att i enlighet med handikappnämndens beslut om,” en utvärdering av HSL
organisationens stöd till handikappförvaltningen,” godkänna upprättat förslag i
enlighet med följande att satser;
att ingen delning av sjukvårdsorganisationen förordas i nuläget.
att sjukvårdsresurser till funktionshindrade personer i särskilda boenden, skall
ske i samma omfattning som tidigare, enligt den uppgörelse som gjordes vid
delningen av f.d. omsorgsnämnden.
att sjukvårdsresurserna skall schemaläggas och ej fördelas utifrån efterfrågan.
att den patientansvariga sjuksköterskan för psykiatrin skall ha tjänstgöringstid
måndag – fredag.
att resurserna för arbetsterapeuten, motsvarande 20 timmar per vecka, förs över
till handikappnämnden för att samordnas med förvaltningens arbetsterapeuter i
daglig verksamhet.
Forts
§ 63
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006, forts
att en samordningsgrupp skall tillsättas, bestående av områdeschefer från
handikappförvaltningen samt berörd HSL personal. Gruppen skall bl.a. planera
verksamheten, klargöra behoven i de särskilda boenden samt planera och
genomföra utbildningsbehov avseende sjukvårdanden åtgärder.

27 augusti 2003

att i enlighet med upprättad utredning icke genomföra någon resursminskning
avseende psykiatrins sysselsättnings verksamhet.
Maj Olsson reserverar sig i förmån för eget förslag.
____________________

Diarie
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§ 64
Information om ärende personlig assistans.
Verksamhetschef Jan Johansson informerar om ärendet
personlig assistans.
Handikappnämnden beslutar
att tar informationen till dagens protokoll.
____________________

§ 65
MEDDELANDEN

12

27 augusti 2003

13

Kommunfullmäktige
§ 92 Revisionsberättelse för år 2002 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
§ 97 Förslag till måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk
mångfald 2003- 2006.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona Kommuns kommunfakta 2003.
Karlskrona kommun i siffror, befolkningsprognos för Karlskrona kommun 20032012.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2003-06-11 mål nr 183-03
Länsstyrelsen Blekinge Län
Överklagande av handikappförvaltnings beslut. Dnr 258-1143-03
Vägverket
Överklagande av länsstyrelsen beslut om parkeringstillstånd rörelsehindrad.
TR 10A 2003:7216.
Landstinget Blekinge
Angående granskning av Förtroendenämnden.
Kurser handikappnämnden
Socialstyrelsen, författningssamling.
SOSFS (M och S) Alfabetiskt register över den 1 januari 2003 gällande
författningar m.m. som Socialstyrelsen utfärdat.
SOSFS 2003:5 Ekonomsikt bistånd.
SOSFS 2003:7 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2001:2) till
skydd mot smitta genom blodtransfusion.
SOSFS 2003:8 Upphävande av vissa allmänna råd om kompetenskrav inom
hälso- och sjukvården.
SOSFS 2003:9 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:7) om avgifter för kost
och logi för vissa elever som bor i elevhem.
Forts

§ 65
MEDDELANDEN, forts
SOSFS 2003:10 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:10) om ersättning för
vissa kostnader enligt skollagen.
SOSFS 2003:11 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav
för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.
SOSFS 2003:12 Dödsbevis och dödsorsaksintyg.
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Svenska kommunförbundet
Gemensam nämnd inom vård och omsorgområdet.
Hälso- och sjukvårdsansvaret i boendeform eller bostad enligt SoL, LSS m.m.
Ändringar i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård.
Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder- ansvarsfördelning
mellan kommun och landsting.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2003:31. Barnet och Familjehemmet. En handbok om socialnämndens ansvar.
2003:48. Stärkt skydd för barn i utsatta situationer.
2003:53. Ändringar i Riksförsäkringsverkets föreskrifter m.m. avseende
assistansersättning.
2003:58 Vad kostar verksamheten i din kommun ? Bokslut 2002.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-06-18.

30 september 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 30 september 2003.
§ 66 Redovisning av inkomna ansökningar till parkeringstillstånd för funktionshindrade.
§ 67 Förslag till principer för hyressättning inom handikappförvaltningens särskilda boenden
samt ändring av maxtaxa vad gäller boendekostnaden.
§ 68 Förslag på administrativa besparingar för handikappförvaltningen enligt
Kommunfullmäktige beslutad budget 2004-2006.
§ 69 Delårsbokslut augusti 2003.
§ 70 Förslag till beslut avseende förändring i tidigare beslutat för slag till budget 2004-2006.
§ 71 Förslag till beslut avseende IT-plan för handikappnämnden.
§ 72 Förslag gällande samverkan mellan kommuner och Landsting i Blekinge inom vård och
omsorg.
§ 73 Personalbokslut tertial 2 år 2003 för handikappförvaltningen.
§ 74 Projektredovisning Framgångsrikt ledarskap.
§ 75 Delegationsbeslut.
§ 76 Meddelanden.
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30 september 2003
Plats och tid

Freden, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdagen den 30 september 2003, kl 09.00-12.00

Beslutande

Ordförande
1.e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga Lill Siggelsten
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Seaberg (S)

Övriga deltagare ersättare

Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom kl 09.00-10.40 §§ 66-70
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare
Kajsa Andersson, handläggare av parkeringstillstånd kl 09.0009.10 §§ 66.
Mikael Jansson, personalsekreterare kl 10.40-12.00 §§ 70- 76

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Solveig Einarsdottir

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Solveig Einarsdottir

Paragraf: 66- 76

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 oktober 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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30 september 2003
Diarie
Ledngr
handläggare

§ 66
Redovisning av inkomna ansökningar till parkeringstillstånd för
funktionshindrade.
Handläggare Kajsa Andersson informerar om att under juni -augusti har det
kommit in 55 ansökningar, utav dom ansökningarna är det 33 som är förare och
22 som ansöker som passagerare.
I dag ligger man i fas och det är endast en veckas handläggningstid från att
ansökan kom in till beslut.
Handikappnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
____________________

Diarie

3

30 september 2003
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Ledngr
Tekniska nämnden

§ 67
Förslag till principer för hyressättning inom handikappförvaltningens
särskilda boenden samt ändring av maxtaxa vad gäller boendekostnaden.
Planerings- och utredningssekreteraren Inge Boman informerar om att
handikappnämndens arbetsutskott behandlade frågan 2003-09-17 § 60, och
beslutade ge handikappförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att
hyresnivån i samtliga fullvärdiga boenden ska kopplas till högsta godtagbara
hyra för bostadsbidrag till pensionärer (BTP), för närvarande 4 500 kronor, samt
att utreda effekten för personer i boenden som arbetar och har förvärvsinkomst
och därmed inte uppbär BTP.
I föreliggande utrednings framgår att det är frågan om ett hyresförhållande som
styrs av bestämmelserna i hyreslagen, 12 kap. 55 § jordabalken. Det särskilda
boendet kan delas in i tre ”värdeområden”; Den enskilda lägenheten,
Gemensamma utrymmen samt Övriga kvaliteter som tillgång till allmänna
utrymmen, service – närhet, trygghet mm. Den enskilda lägenheten är i vissa fall
fysikt anpassad i förhållande till den boendes funktionshinder, i andra fall är det
en helt normal lägenhet. Den enskilda lägenheten är i sig fullvärdig och är inte
beroende av komplement i gemensamma utrymmen för att uppfylla lagstiftarens
och Boverkets krav på bostad, men det gemensamma utrymmet är oftast en
förutsättning för den sociala omvårdnad som den boende får. Särskilda
boendeformer inrättas därför att de boende i sin omedelbara närhet skall ha i
princip allt de behöver när det gäller sjukvård och övrig omvårdnad. En
fullvärdig lägenhet är specialanpassad i olika delar för att kunna tillgodose den
funktionshindrades behov av vård och omsorg och kan därför svårligen jämföras
med lägenheter på öppna marknaden i samma storlek och standard.
Det är därmed skäligt att räkna in gemensamhetsutrymmet i värderingen av
lägenheten i särskilt boende.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att föreslå tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen (TF/FA) att teckna ett
grundhyresavtal i form av ett blockhyresavtal med fastighetsägaren.
att maximal hyra i särskilt boende kopplat till högsta godkända hyra för
bostadsbidrag till pensionärer (BTP) kvarstår. För närvarande 4 500 kronor.
Forts
§ 67 Forts
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Förslag till principer för hyressättning inom handikappförvaltningens
särskilda boenden samt ändring av maxtaxa vad gäller boendekostnaden.
att gemensamhetsutrymmet i särskilt boende skall räknas in i hyreskostnaden för
fullvärdiga lägenheter i särskilt boende.
att hyran i fullvärdig lägenhet i särskilt boende skall fastställas till högsta
godkända hyra för BTP.
att för personer som ej uppbär BTP skall hyran prövas av
handikappförvaltningen.
att TF/FA tecknar ett internhyresavtal med handikappförvaltningen för
gemensamma utrymmen i gruppboendet. I kostnaden för gemensamma
utrymmen ligger eventuell subvention av kostnaden för lägenheten.
att TF/FA alternativt AB Karlskronahem tecknar hyresavtal med den enskilde
hyresgästen, sköter avisering av hyra, påminnelse och krav. För tomplatser
svarar handikappförvaltningen.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

Diarie
Ledngr

30 september 2003

§ 68
Förslag på administrativa besparingar för handikappförvaltningen enligt
Kommunfullmäktige beslutad budget 2004-2006.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Kommunfullmäktige har
gett direktiv att man skall spara 10 MKR på den administrativa verksamheten.
Totalt är det 29 tjänster som man skall spara in på 3 år.
Handikappnämndens beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
KS
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§ 69
Delårsbokslut augusti 2003.
Ekonom Helen Wolf informerar att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en avvikelse från budget med –2,6 Mkr för år 2003 och att
resultatet för årets första åtta månader uppgår till – 953 tkr.
Verksamhetens netto, personlig assistans, beräknade avvikelser: +0,9
Verksamhetens netto, (Särskilda boenden handikappomsorg, psykiatri samt
korttidsverksamhet. Beräknade avvikelser: -3,4
Verksamhetens netto, Hemtjänst, sjukhem, servicehus och gruppboende,
beräknade avvikelser: -0,5
Verksamhetens netto, Övriga verksamheter, beräknade avvikelser: 0,4
Volymökningar
År 2002 redovisade Handikappförvaltningen nettovolymökningar motsvarande
4,1 Mkr.
En volymökning med 10% skulle för vår del innebära cirka 70 tillkommande
insatser årligen.
Kostnadsskillnaderna inom LSS kan vara mycket stora på individnivå. De kan
variera från 100 000 kronor per person och år upp till 2-3 miljoner kronor per
person och år och i extremfallet ännu mer. Detta gör det näst intill omöjligt att
planera för eller budgetera kommande volymökningar.
I den prognos som nu presenterats har Handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar. Då förvaltningen gör månatliga budgetuppföljningar
revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell verklighet. En prognos är att
volymökningarna årligen kommer att hamna i omfånget 3 – 5 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 augusti, med tillhörande
prognos för utfall, samt
att uppmanar förvaltningen att vidta åtgärder för att minimera underskottet för år
2003.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
Diarie
Ledngr
Kled
KF
KS
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§ 70
Förslag till beslut avseende förändring i tidigare beslutat förslag till budget
2004-2006.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att efter genomgång med
kommunledningsförvaltningens ekonomer avseende beslut om förslag till budget
för handikappnämnden, framkom följande synpunkter, vilket renderar förslag till
vissa förändringar i tidigare budgetförslag.
Avveckling av gruppboendet på Ragnar Jändelsväg.
Ett räknefel har gjort att kostnadsminskningen för åren 2004, 2005 och 2006,
blir +641 tkr, +1539 tkr och +1539 tkr.
Summa planerade förändringar.
På grund av ovan räknefel blir summan för åren 2004, 2005, 2006, -770 tkr,
+1357 tkr och –831 tkr.
Delkompensation för volymökningar.
På grund av räknefelet blir delkompensationen följande för åren 2004, 2005 och
2006, -770 tkr, +1357 tkr och –831 tkr.
Kompensationen för uppskattade volymökningar under åren 2004-2006.
För år 2004 blir volymökningen endast 2 000 tkr på grund av utebliven
helårseffekt. För åren 2005 och 2006 blir ökningen 4 000 tkr, vilket innebär,
2004 – 2 000 tkr, 2005 –4 000 tkr och 2006 – 10 000 tkr.
Summa tilläggsförslag.
Skall vara för åren 2004, 2005 och 2006, - 2 770 tkr, -4 643 tkr och –10 831 tkr.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden beslutar
att revidera tidigare av handikappnämnden beslutat budgetförlag för åren 20042006 i enlighet med upprättat förslag.
Inga Lill Siggelsten (KD) yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag till
förändring, men hänvisar till den borgerliga gruppens förslag till budget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
Diarie
Ledngr
Kled
IT-enheten
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§ 71
Förslag till beslut avseende IT-plan för handikappnämnden.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att utifrån Karlskrona
kommuns utvecklingsplan, 4 hörnstenar, skall det strategiska tänkandet och
handlandet inom IT-området tydliggöras och bli en viktig del i kommunens
lednings- och måluppfyllelsestrategi. Detta har lett till att en IT - Vision för
Karlskrona kommun har upprättats för åren 2002 – 2006. IT - visionen antogs i
kommunfullmäktige 2001-05-31.
IT – visionen beskriver de viktigaste förändringsmålen, de insatser som krävs
samt de effekter som man uppnår genom att realisera visionen. IT – visionen tar
ett samlat grepp på centrala IT frågor som rör hela kommunens verksamhet.
Dessa är indelade i följande sju insatsområden;
Kommunens tjänster och medborgarna, demokrati –det politiska arbetet,
styrning och ledning, infrastruktur, kompetensutveckling och försörjning,
attraktivare Karlskrona, informationsteknik.
Varje nämnd skall för den egna verksamheten upprätta och förvalta en anpassad
IT strategi. Strategin skall vara i överensstämmelse med kommunens
övergripande IT vision och dess handlingsplan.
Utifrån denna IT strategi skall sedan en genomförandeplan upprättas.
Detta innebär bl.a. för handikappnämndens del:
att en IT plan upprättas som beskriver vilket IT stöd som krävs för att bedriva
verksamheten och vilka planerade utvecklingsarbeten som ger eller kan komma
att kräva IT resurser.
att IT verksamheten skall bedrivas med rätt krav på säkerhet, skydd av personlig
integritet och förtroende hos allmänheten.
att det finns ett övergripande ansvar för IT inom respektive förvaltning.
att det för varje system inom nämnden är klargjort vem som är systemägare och
systemansvarig.
att det skall utses en IT samordnare.
att förvaltningen deltar i det samarbete som bedrivs i gemensamma frågor.
att IT verksamheten inom nämndens verksamhetsområden effektivt tillgodoser
såväl kommunens gemensamma som de enskilda verksamheternas behov.
Forts

§ 71 forts
Förslag till beslut avseende IT-plan för handikappnämnden.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till IT-plan,
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att uppdra åt förvaltningen att utarbeta och genomföra en handlingsplan för
verkställighet av upprättade mål.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
KS
§ 72
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Förslag gällande samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge
inom vård och omsorg.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att vid ett möte med företrädare
för landstinget och länets fem kommuner, den 4 mars 2003, diskuterades
samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge.
En politisk sammansatt arbetsgrupp fick i uppdrag att ta fram förslag till
framtida samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge på politisk nivå.
En arbetsgrupp med tjänstemän fick uppdraget att ta fram förslag till framtida
ledningssamverkan mellan kommuner och landsting.
De båda arbetsgrupperna fick också i uppdrag att behandla framtida samverkan
inom forskning och utveckling.
Arbetsgruppens förslag gällande samverkan mellan kommuner och landsting i
Blekinge gällande vård och omsorg presenteras härmed i ett gemensamt
dokument.
Formen för samverkan beslutas i respektive huvudmans styrelse. PSVOgruppens och LSVO-gruppens mandat har därmed sin grund i respektive
huvudmans styrelse.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta
att samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård och
omsorg skall ske enligt upprättat förslag.
att tillsätta en politisk sammansatt grupp för politisk samverkan inom vård och
omsorg, ”Politisk samverkan vård och omsorg, PSVO” enligt upprättat förslag.
att tillsätta en grupp med tjänstemän för ledningssamverkan inom vård och
omsorg, ”Ledningssamverkan vård och omsorg, LSVO” enligt upprättat förslag.
Inga Lill Siggelsten (KD) yrkar att minoriteten får två representanter från PSVO
gruppen, så att både handikappnämnden och äldrenämnden blir representerade
ifrån Karlskrona kommun.
Ordförande Birger Wernersson (S) yrkar bifall på Inga Lill Siggelstens förslag.
Forts
§ 72 Forts
förslag gällande samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge
inom vård och omsorg.
Handikappnämnden har således beslutat
att samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård och
omsorg skall ske enligt upprättat förslag.
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att tillsätta en politisk sammansatt grupp för politisk samverkan inom vård och
omsorg, ”Politisk samverkan vård och omsorg, PSVO” med 4 representanter, 2
från majoriteten respektive 2 från oppositionen i Karlskrona kommun.
att tillsätta en grupp med tjänstemän för ledningssamverkan inom vård och
omsorg, ”Ledningssamverkan vård och omsorg, LSVO” enligt upprättat förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
OC

§ 73

30 september 2003 13
Personalbokslut tertial 2 år 2003 för handikappförvaltningen.
Personalsekreterare Mikael Jansson redogjorde för hur det ser ut för
handikappförvaltningen i tertial 2:
antal anställda,
antal åraarbetare,
Sysselsättningsgrad,
Arbetad tid,
Timavlönad arbetad tid,
Fyllnadstid,
Övertid, samt
Antal sjukdagar.
Handikappnämnden beslutar
att ta rapporten till dagens protokoll.
____________________

§ 74
Projektredovisning Framgångsrikt ledarskap.
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Personalsekreterare Mikael Jansson och utrednings- och planeringssekreterare’
Inge Boman Redovisar projektet framgångsrikt ledarskap.
Huvudmålet har varit att finna framgångsfaktorer som gör det möjligt att kunna
verka och fungera som en bra ledare inom Karlskrona kommun.
Handikappnämnden beslutar
att ta rapporten till dagens protokoll.
____________________

§ 75
Delegeringsbeslut
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Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-09-17.
b) yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge Län.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2003.
d) svar på motion Otrygghet i kommunens parker och gator.
__________________

§ 76
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 105 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 115 Förslag till ändring av omsorgstaxan.
Kulturnämnden
§ 73 Handlingsplan för Lättläst och läsombud.
Tekniska nämnden
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§ 48 Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av att
sopsortera.
Äldrenämnden
§ 77 Särskilt utredningsuppdrag angående ny gemensam verksamhet.
Äldreförvaltningen
Förslag till yttrande över Departementspromemorian Jämkning av avgift för
färdiglagad mat mm inom äldre- och handikappomsorgen.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2003-08-25 mål nr 520-03
Länsstyrelsen Blekinge Län
Tillsyn enligt 26 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade av
bostaden med särskild service för vuxna Södra Bellevuevägen 3A.
Verksamhetstillsyn av Nyhem och Ekebergsvägen i Karlskrona kommun.
Verksamhetstillsyn av Träffpunkten och Bilvården i Karlskrona kommun.
BlekingeTrafiken
Färdtjänstberättigade reser för 10 kronor i kollektivtrafiken.
Kurser handikappnämnden
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2003:67. Ändringar i Riksförsäkringsverkets föreskrifter m.m avseende
assistansersättning- ändring av cirkulär 2003:53
2003:74. Bristyrkesutbildning för redan anställda
2003:75. Bra barnsäkerhet.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-08-20.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundets Blekinge protokoll 2003-08-22.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2003-09-08.

25 november 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 25 november 2003.

§ 77 Förslag till beslut avseende fastställande av vilka arbetsuppgifter som räknas till hälso- och
sjukvårdsuppgifter.
§ 78 Framställan om lägre avgifter för sopsortering för personer med hemtjänst.
§ 79 Förslag till beslut avseende ramprogram vid utveckling av särskilt boende inom
handikappförvaltningen.
§ 80 Information om utjämningssystem för LSS.
§ 81 Förslag till beslut avseende anvisningar gällande kontaktpersoner och pedagogiska måltider.
§ 82 Budgetuppföljning oktober 2003.
§ 83 Information om kommunstyrelsens förslag till budget för handikappnämnden för år 2004.
§ 84 Förslag till sammanträdestider för handikappnämnden för år 2004.
§ 85 Delegationsbeslut.
§ 86 Meddelanden.

____________________

1

25 november 2003
Plats och tid

Freden, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdagen den 25 november 2003, kl 09.10-09.55

Beslutande

Ordförande
1.e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga Lill Siggelsten
Sonja Andersson (S)
per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)

Övriga deltagare ersättare

Göran Pettersson (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Inga Lill Siggelsten

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Inga Lill Siggelsten

Paragraf: 77- 86

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 december 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
Ledngr
Områdeschef
Mas

§ 77
Förslag till beslut avseende fastställande av vilka arbetsuppgifter
som räknas till hälso- och sjukvårdsuppgifter.
De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i Blekinge har tillsammans utifrån
gällande lagstiftning, dels har arbetat fram fastställande av arbetsuppgifter som
räknas till hälso- och sjukvårdsuppgifter, dels hälso- och sjukvårdsuppgifter som
ingår i sjuksköterskans ansvarsområde. Utifrån nämnda uppgifter framgår vilka
uppgifter som inte får delegeras samt vilka som kräver instruktion respektive
skriftlig delegation till reellt kompetent personal.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättade riktlinjer för fastställande av vilka arbetsuppgifter som
räknas till hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie

25 november 2003

4

Ledngr
Äldrenämnden

§ 78
Framställan om lägre avgifter för sopsortering för personer med hemtjänst.
Handikappnämnden har i samråd med äldrenämnden till tekniska nämnden
framhållit om att i renhållningstaxan för 2004 bygga in en lämplig rabattform för
personer som behöver hjälp med sopsortering vid hemtjänstinsatser.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2003-09-30 beslutat följande;
Att avslå framställan att i renhållningstaxan rabattera abonnemanget för personer
som behöver hjälp via hemtjänst med sopsortering, samt
Att bistå äldreförvaltningen och handikappförvaltningen för att finna en praktisk
lösning på frågan.
Tekniska nämndens skäl för avslag är att enligt lagen får renhållningstaxan inte
subventioneras för olika abonnemang, däremot differentieras.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att handikappförvaltningens tillsammans med äldreförvaltningen skriver fram ett
förslag, så att personer med funktionshinder kan utföra sopsortering i enlighet
med det handikappolitiska programmet.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
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Områdeschefer
Handikappsekreterare

§ 79
Förslag till beslut avseende ramprogram vid utveckling av särskilt boende
inom handikappförvaltningen.
1998 antog dåvarande Omsorgsnämnden ett Program för boende-. livs- och
vårdmiljö vid utveckling av särskilt boende inom Karlskrona kommun.
Detta program utgjorde underlag vid ny- och ombyggnation av särskilda boende
både inom handikapp- och äldreomsorg.
Programmet har nu reviderats och anpassats till handikappförvaltningens
verksamheter.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat förslag till ramprogram vid utveckling av särskilt boende.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
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KS

§ 80
Information om utjämningssystem för LSS.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Karlskrona kommun har
efter en genomgång av SCB:s beräkningsunderlag för utjämning av LSS
kostnader mellan kommuner, kommit fram till vissa uppgifter inte stämmer med
den verklighet som avser mättidspunkten 1 september 2002.
De uppgifter som inte stämmer vad avser uppgifterna är;
Beräkning av standardkostnader för LSS insatser, samt uppgifter för beräkning
av koncentrationsindex, med andra ord antal personer i personkrets 1-3.
Man har skrivit till SCB och gjort en anmärkning mot beräkningsunderlaget av
LSS kostnader.
SCB har svarat på vår skrivelse och meddelat att beräkningsunderlaget skall
räknas om.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
Områdeschefer
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§ 81
Förslag till beslut avseende anvisningar gällande kontaktpersoner och
pedagogiska måltider.
Handikappförvaltningen har tagit fram anvisningar för kontaktpersoninsatser och
pedagogiska insatser.
De nya anvisningarna ersätter tidigare av förre detta omsorgsnämnden beslutade
riktlinjer.
Anvisningarna skall fortsättningsvis tillämpas vid insatser om kontaktperson och
vid utövande av så kallade pedagogiska måltider inom handikappförvaltningen.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslår
handikappnämnden beslutar
att fastställa upprättade anvisningar för kontaktpersoninsatser och pedagogiska
måltider.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att i dokumentet avseende
pedagogiska måltider har man gjort ändringar i texten under rubriken
måltidskostnad, att vid pedagogiska måltider så följer handikappförvaltningen
äldrenämndens beslut avseende personalmåltidskostnad.
Personalmåltidskostnaden för år 2003 är 45 kronor.
För respektive frukost och kvällsmat samt middagar vid lunchtid är personalens
egenkostnad 50 procent.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa upprättade anvisningar för kontaktpersoninsatser och pedagogiska
måltider.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
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§ 82
Budgetuppföljning oktober 2003.
Ekonom Helen Wolf informerar att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en avvikelse från budget med –2,6 Mkr för år 2003 och att
resultatet för årets första tio månader uppgår till – 1 727 tkr.
Verksamhetens netto, personlig assistans, beräknade avvikelser: +0,9
Verksamhetens netto, (Särskilda boenden handikappomsorg, psykiatri samt
korttidsverksamhet. Beräknade avvikelser: -3,4
Verksamhetens netto, (Hemtjänst, sjukhem, servicehus och gruppboende),
beräknade avvikelser: -0,5
Verksamhetens netto, Övriga verksamheter, beräknade avvikelser: 0,4
Volymökningar
År 2002 redovisade Handikappförvaltningen nettovolymökningar motsvarande
4,1 Mkr.
En volymökning med 10% skulle för vår del innebära cirka 70 tillkommande
insatser årligen.
Kostnadsskillnaderna inom LSS kan vara mycket stora på individnivå. De kan
variera från 100 000 kronor per person och år upp till 2-3 miljoner kronor per
person och år och i extremfallet ännu mer. Detta gör det näst intill omöjligt att
planera för eller budgetera kommande volymökningar.
I den prognos som nu presenterats har Handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar. Då förvaltningen gör månatliga budgetuppföljningar
revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell verklighet. En prognos är att
volymökningarna årligen kommer att hamna i omfånget 3 – 5 Mkr.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 31 oktober, med tillhörande
prognos för årets utfall, samt
att uppmana handikappförvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2003.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
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§ 83
Information om kommunstyrelsen förslag till budget för
handikappnämnden för år 2004.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om kommunstyrelsens förslag till
budget för år 2004.
Handikappnämndens grundförslag till budget ligger samtliga tre år över de
fastställda budgetdirektiven tilldelade ramarna. Den för 2004 tilldelade ramen
har då redan räknats upp med 1,0 Mkr som viss kompensation för fortsatt
volymökning. Avvikelserna förklaras främst av att handikappnämnden redan i
utgångsläget tillgodoräknat sig 1,5 och 4,5 Mkr för år 2004 respektive 20052006.
Budgetberedningen föreslår att handikappnämndens ram från år 2004 utökas
med sammanlagt 2,5 Mkr. Av detta belopp återfinns således 1,5 Mkr i redan
befintlig reserv för verksamhetsförändringar direkt under kommunstyrelsen.
Inga Lill Siggelsten (KD) hänvisar till den borgerliga gruppens förslag till
budget för handikappnämnden för år 2004.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
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§ 84
Förslag till sammanträdestider för handikappnämnden för år 2004.
Ett förslag på sammanträdestider för år 2004 för handikappnämnden har
upprättats.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till sammanträdestider för handikappnämnden för
år 2004.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

§ 85
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-11-12.
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b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret september 2003.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober 2003.
d) Yttrande från Länsstyrelsen angående anmälan.
e) Principdiskussion angående utförande och betalning till privata
assistansbolag.
f) Redovisning av avvikelserapportering, kvartal 1, 2 och 3 år 2003
g) Avtal FemBo (Pärmen).
h) Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1 och 2, förskola
Munspelet, Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
i) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 6:1 Rosenholm,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
j) Yttrande över planprogram för del av fastigheten Västra Stensjön 1:17,
Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Inga Lill Siggelsten (KD) begär att i efterhand få reservera sig i
handikappnämndens AU:s protokoll 2003-11-12 § 68 Principdiskussion
angående utförande och betalning till privata assistansbolag. Reservationen
avser beslutet , att handikappnämnden skall debitera kommunens självkostnad
per timme, vid begäran om verkställighet från privat, kooperativ eller enskild
assistansutförare, då assistansutföraren ej anser sig själv kunna utföra viss del av
assistansen.
Borgliga gruppen yrkar att ärende angående utförande och betalning till privata
assistansbolag skall behandlas vid handikappnämndens kommande sammanträde
Bilaga 14.
Anders Ovander (M) anser att ärendet är korrekt handlagt och är tillräckligt
berett i arbetsutskottet, men att ärendet är av principiellt viktig natur och bör
därför tas upp på handikappnämndens sammanträde för en diskussion.
Ordförande Birger Vernersson påtalar att han inte kommer att besluta vid dagens
sammanträde om ärendet ska tas upp i handikappnämnden.
Handikappnämnden beslutar
att bifalla Inga Lill Siggelstens reservation, samt
att ordförande kommer att meddela senare om ärendet avseende
principdiskussion angående utförande och betalning till privata assistansbolag
kommer att tas upp på handikappnämndens sammanträde.
§ 86
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 114 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003.
§ 126 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 127 Kommunala val.
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§ 132 Delårsbokslut per den 31 augusti 2003.
§ 133 Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006
samt
riktlinjer för såväl alkoholservering som folköl.
§ 134 Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
§ 137 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003.
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 101 Östersjöstrategi 2003-2004.
Kommunstyrelsen
§ 138 Yttrande över revisionsrapport, slutrapport om granskning av
budgetprocessen.
§ 141 Projekt önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider, slutrapport.
Äldrenämnden
§ 105 Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av att
sopsortera.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2003-10-09 mål nr 872-03
Länsstyrelsen Blekinge Län
Kommunernas planering för personer med psykiska funktionshinder i Blekinge
Län.
Beslut 03-09-30 dnr 701-5648-03.
Beslut 03-09-30 dnr 701-5649-03.
Beslut 03-10-24 dnr 701-5748-03.
Kurser handikappnämnden
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2003:88. Utjämning av vissa kostnader fr stöd och service till Funktionshindrade
(LSS). Konsekvenser för de länsvisa mellankommunala utjämningssystemen
m.m.
2003: 89 Vård- och omsorgspersonal i fokus- en ny skrift.
2003:90 Ersättningar till familjehem och vuxna samt kontaktfamiljer för år
2004.
2003:91 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2004.
Forts
§ 86 forts
MEDDELANDEN
Socialstyrelsen
SOSFS 2003:13 Uppgiftsskyldighet till cancerregistret
SOSFS 2003:14 Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad,
boende och umgänge.
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SOSFS 2003:15 Socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som
vistats i familjehem eller enskilt hem.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-09-24.
Kommunala handikapprådet.
Kommunala handikapprådets protokoll 2003-09-15.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundets Blekinge protokoll 2003-09-18.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2003-10-16.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens protokoll 2003-09-18.
Förtroendenämndens protokoll 2003-10-30 .
____________________

16 december 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 16 december 2003.
§ 87 Redovisning av utredningsuppdrag avseende inrättande av boende och hemtjänst-/
omvårdnadsteam för personer med mångfacetterad psykisk social och/eller somatisk
problemantik.
§ 88

Förslag till beslut angående begärd omförhandling och komplettering av avtal med FemBo
ekonomiska förening.

§ 89 Förslag till beslut om undantag avseende tidigare av handikappnämnden beslutad
hyreshöjning i fullvärdigt särskilt boende.
§ 90 Förslag till beslut angående införande av personlig hemservice
§ 91 Förslag på internbudget 2004.
§ 92 Integrationsplan 2004.
§ 93 Förslag till beslut avseende inkommande begäran om hyresnedsättning.
§ 94 Delegationsbeslut.
§ 95 Meddelanden.
____________________
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16 december 2003
Plats och tid

Samlingssalen på Ekliden, Hillerödsvägen 35, Karlskrona
tisdagen den 16 december 2003, kl 13.00-14.55

Beslutande

Ordförande
1.e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga Lill Siggelsten
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund ( S)
Sonja Andersson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sofia Wenemyr (M)

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S)
Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Inge Boman, planerings- o utredningssekreterare

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars Eklund

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Lars Eklund

Paragraf: 87- 96

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 19 december 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
Ledngr
Socialnämnden
Äldrenämnden
§ 87
Redovisning av utredningsuppdrag avseende inrättande av boende och
hemtjänst-/ omvårdnadsteam för personer med mångfacetterad psykisk
social och/eller somatisk problemantik.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att socialförvaltningen,
handikappnämnden och äldrenämnden beslutade under för sommaren 2003 att
ge förvaltningarna ett särskilt utredningsuppdrag. Att socialförvaltningen,
handikappförvaltningen och äldreförvaltningen utreder förutsättningarna för att
gemensamt starta upp en särskild boendeform med plats för 6-8 personer inom
målgruppen. Boendeformen skall vara fast bemannad av ett hemtjänst/omvårdnadsteam som också har ett ansvar att svara för service och
hemtjänstinsatser till samma målgrupp i enskilda lägenheter.
I Karlskrona kommun är gruppen psykiskt störda missbrukare väl inringad och
definierad, uppskattningsviss finns det 90-100 missbrukare med någon form av
psykisk störning med dubbel diagnos.
Vid den senaste inventeringen 2003-08-28 konstaterades att gruppen som var
gemensam och uppvisade ovannämnda problemantik uppgick till 20 personer.
Gruppen var uteslutande män och i ålderspannet 30-77 år.
Anders Nordberg informerade om vilka insatser som ges för denna grupp idag,
samt vilka boendeformer som arbetsgruppen har diskuterat.
Förvaltningschefen på landstingets psykiatriförvaltning har tagit initiativ till en
inledande dialog kring samverkan runt vård och omsorg.
Sonja Andersson (S), Solveig Einarsdottir (V) och Inga Lill Siggelsten yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att ta ett principbeslut, att tillsammans med socialnämnden och äldrenämnden
igångsätta boende och omvårdnad för nämnda grupp,
att ge handikappförvaltningen i uppdrag att återkomma med slutgiltigt förslag
till genomförande och finansiering, samt
att ge fortsatt uppdrag till arbetsgruppen att samverka med landstingets psykiatri
i nämnda boende.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Diarie

16 december 2003

4

Ledngr
§ 88
Förslag till beslut angående begärd omförhandling och komplettering av
avtal med FemBo ekonomiska förening
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att den ekonomiska
föreningen FemBo har inkommit med begäran om omförhandling och
komplettering av det av handikappnämnden tidigare beslutade avtalet om
ersättning för det gruppboende för fem funktionshindrade personer som FemBo
driver som ett föräldrarkooperativ.
Vid handikappnämndens sammanträde 2003-05-27 beslutades att FemBo skulle
erhålla en ökad ersättning med 271 282 kronor, totalt 2 185 894 kronor, pga att
en av de tidigare boende, vilken hade personlig assistans, hade flyttad från
gruppboendet. I samband med flytten ansökte FemBo till Länsstyrelsen om att
bedriva boendet enligt LSS § 9:9, istället för som tidigare enligt SoL § 6g.
I sin skrivelse till handikappnämnden framför FemBo att man inte är nöjd med
den ersättning som nämnden fattat beslut om. FemBo anhåller om en ökad
ersättning med totalt 236 900 kr, utöver de tidigare beslutade 271 282 kr.
Det är framför allt inom tre områden man anser sig missnöjd med ersättningen.
Lönekostnader utöver grundschemat. Önskar en ökad ersättning med 164 900 kr.
Föreståndartjänst. Önskar en ökad ersättning med 20 000 kr.
Administrativa kostnader. Önskar ersättning med 52 000 kr.
Handikappförvaltningens yttrande över begäran lyder enligt följande;
Lönekostnader utöver grundschemat och administrativa kostnader föreslås vara
oförändrad, medan föreståndartjänsten föreslås bli utökad med 20 000 kr.
Ersättningen till FemBo är inte detaljreglerad från handikappnämnden. Detta
innebär att FemBo har stora möjligheter att göra omfördelningar inom
ersättningens ram, så länge att goda levnadsvillkor uppnås för de boende.
Handikappnämnden har ett särskilt ansvar att skaffa sig en uppfattning om att så
sker.
Förvaltningens uppfattning är att den ersättning som FemBo erhåller för att driva
gruppboendeverksamheten enligt LSS § 9:9 väl svarar upp mot lagstiftningens
intentioner.
Den nya ersättningen till FemBo skulle efter komplettering med en ökad
ersättning för föreståndartjänsten om 20 000 kr bli 2 205 894 kronor.
FemBo lämnade sin verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt
revisionsberättelse till handikappförvaltningen den 2 december. Resultatet för
FemBo efter bokslut, dispositionen blev 196 805, 25 kronor.
Forts
§ 88 forts
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Förslag till beslut angående begärd omförhandling och komplettering av
avtal med FemBo ekonomiska förening
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att avslå FemBo:s begäran om utökade lönekostnader,
att avslå FemBo:s begäran om en utökad administrativ ersättning om 52 000
kronor per år,
att tillstyrka FemBo:s begäran om utökade ersättning för föreståndartjänsten om
20 000 kronor per år,
att i övriga delar skall det av handikappnämnden beslutande avtalet § 46, 200305-27 vara gällande, samt
att avtalet gäller under förutsättning att och från och med det datum
Länsstyrelsen godkänner FemBo:s ansökan om särskilt boende enligt LSS § 9:9.
Inga Lill Siggelsten (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets att-sats 1 och 2, samt
yrkar bifall på arbetsutskottets att-sats 3, 4 och 5.
Sonja Andersson (s) och Solveig Einarsdottir (V) yrkar bifall till arbetsutskottets
samtliga att-satser.
Anders Ovander (M) yrkar att ärendet återremitteras, så att man kan göra en
jämförelse mellan dom olika budgeterna på V.Prinsgatan och FemBo för år
2004.
Handikappnämndens ledamöter ajournerar sig mellan kl 13.45- 14.00.
Ordföranden yrkar att ärendet skall beslutas vid dagens sammanträde samt yrkar
att handikappförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med FemBo gå igenom
årsredovisningen och analysera det uppkomna överskottet och budget för år
2004.
Inga-Lill Siggelsten (KD) yrkar att ärendet återremiteras.
Anders Ovander (M) vidhåller sitt yrkande att ärendet skall återremitteras.
Ordföranden ställer proposition på Anders Ovanders återremissyrkande mot
ordförandes yrkande att beslut skall fattas vid dagens sammanträde.
Ordförande finner att ärendet skall beslutas vid dagens sammanträde.
Forts
§ 88 forts
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Förslag till beslut angående begärd omförhandling och komplettering av
avtal med FemBo ekonomiska förening.
Handikappnämnden har således beslutat
att avslå FemBo:s begäran om utökade lönekostnader,
att avslå FemBo:s begäran om en utökad administrativ ersättning om 52 000
kronor per år,
att tillstyrka FemBo:s begäran om utökade ersättning för föreståndartjänsten om
20 000 kronor per år,
att i övriga delar skall det av handikappnämnden beslutande avtalet § 46, 200305-27 vara gällande,
att avtalet gäller under förutsättning att och från och med det datum
Länsstyrelsen godkänner FemBo:s ansökan om särskilt boende enligt LSS § 9:9,
samt
att handikappförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med FemBo gå igenom
årsredovisningen och analysera det uppkomna överskottet och gå igenom
budgeten för år 2004.
Inga Lill Siggelsten, Anders Ovander, Lena Hjorth, Mikael Lejdeby, Maj Olsson
och Sofia Wenemyr reserverar sig till förmån för återremiss yrkandet.
____________________

Diarie
Ledngr
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Områdeschefer
§ 89
Förslag till beslut om undantag avseende tidigare av handikappnämnden
beslutad hyreshöjning i fullvärdigt särskilt boende.
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar om att
Handikappnämnden beslutade 2003-09-30 § 67 att hyran i fullvärdig
lägenhet i särskilt boende skulle fastställas till högsta godtagbara hyra för
bostadstillägg för pensionärer BTP, fn 4 500 kronor.
Två av de boenden som omfattas av nämndens beslut om hyreshöjningen
för samtliga fullvärdiga lägenheter avviker från övriga boenden i inte
oväsentlig grad. Det ena är Ringöhemmet med 31 platser varav 14
fullvärdiga och det andra är gruppboendet på Polhemsgatan 33, sk
Torpedbåten, med 11 lägenheter i två olika trappuppgångar.
Handikappförvaltningen anser ett hyrespåslag på 125 kr per kvm och år för
tillgången till gemensamhetsutrymmen på Polhemsgatan 33 vara skäligt. På
Ringöhemmet finns tillgång till stora gemensamhetsutrymmen och till särskilda
nyttigheter som motionsrum, inomhuspool med bastu mm. Ett hyrespåslag
motsvarande 125 kr per kvm och år kan där inte anses vara oskäligt utan snarare
i underkant.
Förvaltningen föreslår därför ett hyrespåslag om 125 kr per kvm och år på
Polhemsgatan 33 och Ringöhemmet from 2004. I upprättat dokument framgår
hyresnivåerna.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att för Ringöhemmet och Polhemsgatan 33 upphäva nämndens beslut av den 30
september 2003 § 67, att-sats 4, att hyran i fullvärdig lägenhet i särskilt boende
skall fastställas till högsta godkända hyra för bostadstillägg för pensionärer BTP.
att för Ringöhemmet och Polhemsgatan 33 göra ett hyrespåslag om 125 kr per
kvm och år from 2004 för del i gemensamhetsutrymmen och andra nyttigheter i
gruppboendet.
Sonja Andersson (S), Inga Lill Siggelsten (KD) och Anders Ovander (M) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
Forts

§ 89 forts
Förslag till beslut om undantag avseende tidigare av handikappnämnden
beslutad hyreshöjning i fullvärdigt särskilt boende.
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Lena Hjorth (Fp) och Maj Olsson (C) yrkar bifall till att-sats 1 och
ändringsyrkande på att- sats 2, att för Ringöhemmet och Polhemsgatan 33 görs
ett hyrespåslag om 3,85 procent på nuvarande hyra vilket motsvarar den
hyreshöjning som avtalats mellan Karlskrona Hem och hyresgästföreningen för
2004.
Ordförande ställer proposition på Lena Hjorts ändringsyrkande till att-sats 2 mot
arbetsutskottets förslag till att-sats 2.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder arbetsutskottets förslag röstar JA och den som biträder Lena Hjorts
förslag röstar NEJ. Antal angivna röster 13. Omröstning utfaller med 10 JA och
3 NEJ röster.
JA röstade, Birger Vernersson, Solveig Einarsdottir, Inga Lill Siggelsten, Ingrid
Clausen, Lars Eklund, Sonja Andersson, Per-Anders Nygård, Kerstin Andersen,
Anders Ovander och Sofia Wenermyr.
NEJ röstade, Lena Hjorth, Mikael Lejdeby och Maj Olsson.
Handikappnämnden har således beslutat
att för Ringöhemmet och Polhemsgatan 33 upphäva nämndens beslut av den 30
september 2003 § 67, att-sats 4, att hyran i fullvärdig lägenhet i särskilt boende
skall fastställas till högsta godkända hyra för bostadstillägg för pensionärer BTP.
att för Ringöhemmet och Polhemsgatan 33 göra ett hyrespåslag om 125 kr per
kvm och år from 2004 för del i gemensamhetsutrymmen och andra nyttigheter i
gruppboendet.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
KS/KF

§ 90
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Förslag till beslut angående införande av personlig hemservice
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar om att Folkpartiet
Liberalerna har till kommunfullmäktige i Karlskrona kommun den 2 september
2002 inlämnat en motion angående personlig hemservice för funktionshindrade.
Kommunfullmäktige beslutade den 18-19 december 2002 § 169 att uppdra åt
handikappnämnden att utreda hur man kan genomföra en valfrihet för personer
med insatser enligt socialtjänstlagen på samma sätt som sker enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Handikappnämnden behandlade motionen den 26 mars 2003 § 21 och beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
fullmäktiges beslut enligt ovan. Vid kommunfullmäktiges ärendegenomgång den
14 maj 2003 beslutades att skicka tillbaka handikappnämndens beslut för att
behandlas då utredningen var klar.
Kristianstads kommun har deltagit i ett projekt personlig service PPS som
bygger på att förändra och förbättra för brukaren avseende inflytande och
medbestämmande omkring när, var, hur och av vem hemtjänstinsatserna ska
utföras. Resultatet av projektet har varit mycket positivt och politiker och
tjänstemän från Karlskrona har varit i Kristianstad på studiebesök i maj 2003 för
att ta del av projektets genomförande och dess resultat.
Handkappförvaltningen köper idag hemtjänstinsatser från äldreförvaltningen för
68 personer under 65 år. Totalt rör det sig om ca 2000 timmar per månad för 211
kronor per timma i genomsnitt. Insatserna utförs av äldreförvaltningens ordinarie
hemtjänstpersonal och personer med flera insatser och många timmar kan då ha
ett stort antal personal som utför insatserna och brukaren har ingen eller ringa
möjlighet att påverka när, var, hur och av vem insatserna ska utföras.
Merparten av de 68 personer som idag erhåller hemtjänstinsatser är mellan 55
och 64 år,
9 personer fyller 65 år 2004. Insatserna varierar; 21 personer har varjedagshjälp
någon gång under dagen, många har tillfällig hjälp en gång i veckan eller
varannan vecka. Könsfördelningen är mycket jämn, 33 kvinnor och 35 män.
Personerna är relativt utspridda över kommunen vilket kan vara en svårighet vad
gäller schema, köravstånd mm.
Handkappförvaltningen bedömer att det går att plocka ut en försöksgrupp om ca
10 personer som kan anses vara lämpliga och erbjuda dem personlig hemtjänst.
En arbetsgrupp ska skapas för att utföra den personliga hemtjänsten. Den
enskilde ska därigenom få betydligt färre personer som utför hemtjänsten och
han / hon kommer att få större möjligheter att bestämma över de timmar och
insatser som blivit beviljade.
Forts
§ 90 forts
Förslag till beslut angående införande av personlig hemservice.
Målsättningen är att den enskilde som beviljats ett antal timmar i hemtjänst per
vecka ska ha möjlighet att tillsammans med personalen planera och fördela
timmarna utifrån sitt individuella behov av stöd.

16 december 2003

10

Behovet kan variera över tiden och inom den tilldelade ramen kan den enskilde
själv bestämma vad som ska göras. Det man byter till behöver inte vara det man
faktiskt har beviljats, men får inte vara någon av de aktiviteter som hemtjänsten
normalt inte utför. Tiden som används får högst uppgå till den tid som
schemalagts för tillfället i fråga.
Handikappförvaltningen föreslår att personlig hemtjänst genomförs som ett
försöksprojekt under ett år med start den 1 september 2004. En försöksgrupp om
ca tio personer väljs under våren 2004 ut och erbjuds personlig hemtjänst under
försöksperioden. En arbetsgrupp med lämplig personal för uppgiften tillskapas
och ges lämplig introduktion/utbildning. En utvärdering skall ske efter projektets
genomförande med en fullständig rapport om kvalitet och kostnader. Efter sex
månader skall en delrapport lämnas till handikappnämnden.
Kostnaden för försöksprojektet skall ha som mål att inrymmas inom de
kostnader handikappnämnden idag har för att utföra hemtjänstinsatser.
Handikappförvaltningen anser att Folkpartiet Liberalernas motion och
kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt handikappnämnden sammanfaller,
varför nedanstående förslag till beslut avser såväl svar på motionen som svar på
kommunfullmäktiges uppdrag.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att upphäva nämndens tidigare beslut av den 26 mars 2003 § 21 att avslå
motionen, i den delen av motionen som handlar om personlig hemservice.
att i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag överlämna ovanstående
utredning som svar.
att kostnaderna för försöksprojektet skall ha som mål att inrymmas inom de
kostnader handikappnämnden idag har för att utföra hemtjänstinsatser, samt
att utvärdering av projektet skall ske efter projekttidens utgång med en
delrapport efter sex månader.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen i den del som handlar om personlig hemservice och
med inriktning att genomföra ett projekt med personlig hemtjänst
under ett år enligt ovan med planerad start den 1 september 2004.
Lena Hjorth (Fp) och Inga Lill Siggelsten (KD) yrkar bifall.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Diarie
Ledngr
Kled
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§ 91
Förslag på internbudget för år 2004.
Ekonom Helen Wolf informerar om att årsarbetspriset för dagpersonal 375 700
kronor (ej klart med komp för 2003 års löneökningar).
Årsarbetspriset för nattpersonal 440 300 kronor (ej klart med komp för 2003 års
löneökningar)
Verksamheten personliga assistenter har under året haft en volymökning
motsvarande 1 vårdtagare eller ca 39 tkr. Att kostnadsökningen blir så blygsam
beror på att flera av våra mer kostnadskrävande LSS-ärenden under året har
blivit beviljad insatsen enligt LASS.
Per den siste november har 101 (100) personer beviljats insatsen personlig
assistans. 81 (78) vårdtagare har insatsen beviljad enligt LASS, där kommunens
kostnadsansvar är begränsat till de första 20 timmarna och där staten ersätter de
övriga timmarna med ett schablonbelopp motsvarande 205 kr/timme.
Vid fastställande av internbudgeten för ovanstående verksamhet har kostnaden
per timme framräknats med hjälp av schablonbeloppet därifrån har sedan
frånräknats kostnaden för 3 områdeschefer som istället belastar verksamheten
arbetsledning. Detta då schablonbeloppet är avsett att täcka även
administrationskostnader.
36 % av ärendena hanteras idag av privata assistansbolag. Kommunens
ersättning till de privata assistansbolagen uppgår till 205 kronor per timme
därutöver ska kommunen även betala sjuklönekostnader.
Handikappnämnden har i sin budget för 2004 prognostiserat och även balanserat
nettovolymökningar till en summa av 4,0 Mkr. En upprättad sammanställning
över årets volymökningar visar (per den 30:e november) på en verklig
volymökning motsvarande 5,1 Mkr.
Volymökningarna har tidigare kommenterats i de månatliga
budgetuppföljningarna. Noteras bör dock att volymökningarna för
verksamheterna kontaktpersoner och anhörigvårdare uppgår till ca 900 tkr.
Volymökningarna för dessa verksamheter har tidigare inte kunnat urskiljas
tydligt. Men en förändring av våra redovisningsrutiner från halvårsskiftet,
tillsammans med en grundlig översyn av verksamhetssystemet Procapita, gör att
vi nu även kan särskilja volymökningar i dessa verksamheter. Forts

§ 91 forts
Förslag på internbudget för år 2004.
Förvaltningen har därför till fullo nyttjat reserven på 1,7 Mkr, som ju var avsedd
för oförutsedda behov och för ökat handlingsutrymme under löpande budgetår,
för att möta dessa nettovolymökningar.
Internbudgeten är i sin helhet en nettobudget. Samtliga intäkter har beaktats och
förts till den verksamhet de tillhör.

16 december 2003

12

Budgetramen för år 2004, innan pris – och lönekompensation, kommer att uppgå
till 178 577 kkr och fördelningen mellan verksamheterna föreslås enligt
upprättad bilaga.
Handikappförvaltningens förslag till internbudget för 2004 uppgår till 178 577
kkr., vilket innebär en balanserad internbudget.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden fastställer föreslagna internbudget för 2004, som
tillsvidare varande preliminär.
att handikappnämnden fastställer att den avsatta reserven om 1 700 tkr används
för att balansera nettovolymökningar.
att återkomma till handikappnämndens sammanträde i februari 2004 för en
eventuell revidering och fastställande av internbudgeten.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
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§ 92
Integrationsplan 2004
Handikappförvaltningen har under hösten har deltagit i utbildning i etnisk
mångfald. Inom utbildningen har också alla deltagare ( 14 st) deltagit i ett arbete
med att utforma en integrationsplan för Handikappförvaltningen 2004.
Ett förslag till integrationsplan för 2004 har upprättads.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden beslutar fastställa förslag till Integrationsplan för
Handikappförvaltningen 2004.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
§ 93
Förslag till beslut avseende inkommande begäran om hyresnedsättning.
En boende på Ringöhemmet bestrider genom ombud revisor Leif Ström,
Stockholm, den av handikappnämnden beslutad hyreshöjningen till maximal
godkänd hyra för bostadsbidrag till pensionärer BTP, f n 4 500 kronor.
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Hyresförändringen innebär en ökning från 3 459 kr till 4 500 kr per
månad, vilket motsvarar 30,1 %. Boende anser att höjningen är oskälig
och yrkar på en nedsättning till motsvarande det som allmännyttan får ta
ut i Karlskrona, dvs 3,8 %.
Förvaltningschefen informerar om att ytterligare en boende på
Polhemsgatan/Torpedbåten bestrider den av handikappnämnden beslutad
hyreshöjningen till maximal godkänd hyra för bostadsbidrag till pensionärer
BTP, f n 4 500 kronor.
Hyresförändringen innebär en ökning från 3 459 kr till 4 500 kr per
månad, vilket motsvarar 30,1 %. Boende anser att höjningen är oskälig
och yrkar på en nedsättning till motsvarande det som allmännyttan får ta
ut i Karlskrona, dvs 3,8 %. (handikappnämnden 2003-12-16 § 89)
Bilaga 15
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att höja hyran för boende i lägenhet på Ringöhemmet med 396 kronor
till 3 855 kronor med motivering enligt beslut om undantag avseende
tidigare av handikappnämnden beslutad hyreshöjning i fullvärdigt
särskilt boende.
Ordföranden yrkar att förvaltningschefen fortsättningsvis får delegation
på att pröva hyresärende dessa ärende som har inkommer in till
handikappförvaltningen, med ovan prövning som riktlinjer.
Lena Hjorth (Fp) och Maj Olsson (C) yrkar avslag, samt yrkar att för
Ringöhemmet och Polhemsgatan 33 görs ett hyrespåslag om 3,85
procent på nuvarande hyra vilket motsvarar den hyreshöjning som
avtalats mellan Karlskrona Hem och hyresgästföreningen för 2004.
Ordförande ställer proposition på Lena Hjorts förslag till att-sats mot
arbetsutskottets förslag till att-sats.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
Forts

§ 93 forts
Förslag till beslut avseende inkommande begäran om
hyresnedsättning.
Handikappnämnden har således beslutat
att höja hyran för boende i lägenhet på Ringöhemmet med 396 kronor till 3 855
kronor och på Polhemsgatan/ Torpedbåten med 563 kronor till 4089 kronor
med motivering enligt beslut om undantag avseende tidigare av
handikappnämnden beslutad hyreshöjning i fullvärdigt särskilt boende, samt
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att förvaltningschefen får delegation på att pröva dom övriga ärende
som kommit in.
____________________

§ 95
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Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-12-03.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2003.
c) Förslag till beslut om utdelning ur Krister Nilsson fond.
____________________

§ 96
MEDDELANDEN
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Kurser handikappnämnden
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2003:108 Timbelopp för LASS år 2004.
Protokoll
Kommunala handikapprådet.
Kommunala handikapprådets protokoll 2003-11-18.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2003-11-12.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundets protokoll 2003-10-30
____________________
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