16 februari 2005
Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 16 februari 2005.
§1

Förslag till beslut avseende yttrande över motion av kommunal barnombudsman.

§2

Förslag till beslut avseende yttrande över trafiksäkerhet för skolbarn.

§3

Förslag till yttrande över statligt betänkande om LSS-stöd och hjälpmedelsutredning

§4

Förslag till yttrande över revisionsrapport FE-2004 om handikappnämndens styrning och
planering.

§5

Förslag till beslut om ersättning från föräldrar till minderårigt barn som vistas i familjehem,
särskilt boende eller HVB-hem.

§6

Förslag till beslut avseende matavgift vid korttidsvistelse.

§7

Information avseende budgetuppföljning per den 31 januari 2005.

§8

Förslag till beslut avseende hantering av handikappnämndens obalans i budget 2005.

§9

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004.

§ 10 Årsbokslut för handikappnämnden 2004.
§ 11 Delegationsbeslut.
§ 12 Meddelanden.
§ 13 Frågor.
§ 14 Begäran om redovisning av beredningen av ärendet avseende hantering av obalanser i
handikappnämnden från Lena Hjorth (Fp).

____________________

1

16 februari 2005
Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 16 februari 2005, kl 09.00-11.45

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Karin Landqvist (KD)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Seaberg (S)

Övriga deltagare ersättare

Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Göran Petersson (S)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)
Lennart Hansson (C)
Jörgen Rosell (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 – 14

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 23 februari 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
KF
Ledngr

§1
Yttrande över motion om inrättande av kommunal barnombudsman.
I motionen föreslår vänsterpartiet att en tjänst som kommunal barnombudman
inrättas. Denna person skulle ha som uppgift att se till att barnperspektivet finns
med i de beslut som kommunen fattar på olika nivåer.
Sedan 1 januari 2004 har Karlskrona kommun anställt Ingrid Augustinsson
Swennergren som samordnare för de mjuka nämnderna.
Handikappförvaltningen anser att uppgiften att tillvarata barnsperspektivet i
Karlskrona Kommun bör ingå i uppdraget som samordnare för de mjuka
nämnderna. Förvaltningarna har under flera år aktivt arbetat med att förankra
barnkonventionen och barnperspektivet i de olika verksamheterna.
Då Karlskrona kommun under flera år aktivt arbetat med att förankra
barnkonventionen i olika verksamheter och att samordnaren för de mjuka
nämnderna bör ha till uppgift att tillvarata barnperspektivet i Karlskrona
kommun anser handikappnämnden att det inte finns något behov av att en
kommunal tjänst som barnombudsman inrättas.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att motionen anses vara besvarad.
Solveig Einarsdottir (V) och Karin Landqvist (KD) bifaller motionärens förslag.
Anders Ovander (M) och Lena Hjorth (FP) yrkar bifall på AU:s förslag.
Ordföranden ställer proposition på Solveig Einarsdottir (V) bifallsyrkande mot
Anders Ovanders avslagsyrkande och finner att handikappnämndens beslutar
enligt handikappnämndens AU:s förslag.
Handikappnämnden har således beslutat
att motionen anses vara besvarad.

Diarie

16 februari 2005
KF
Ledngr

§2
Yttrande över trafiksäkerhet för skolbarn.
Kristdemokraterna har i skrivelse till fullmäktige lämnat ”Motion om
Trafiksäkerhet för skolbarn”.
I motionen redovisas att man sett en ny typ av olyckor rapporteras, där även
yrkesförare kör mer eller mindre berusade, vilket naturligtvis är helt
förkastligt. Ett sätt att stoppa olyckor av denna orsak är införande av
alkolås. Man anser att bussar som saknar alkolås inte får utföra transporter
av våra skolbarn.
I yrkandet framgår att alla fordon som används vid transporter beställda av
kommunen skall vara försedda med alkolås. Detta bör införas utan dröjsmål
även om att det innebär att gällande avtal måste omförhandlas.
Kommunfullmäktige beslutade 2004-11-24—25 angående budget för år
2005 och planer för 2006-2007 i att-sats nr 10:
Att vid kommande upphandlingar av skolskjutsar skall kommunen kräva att
bussarna förses med bilbälten och alkolås.
Beslutet bör gälla även andra persontransporter beställda av kommunen,
såsom resor till och från daglig verksamhet i handikappnämndens
verksamhet.
Resorna för daglig verksamhet är upphandlade och utförs av Bergkvara
Buss AB. Avtalet gäller till och med 2005.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att man tillstyrker motionen.
Solveig Einarsdottir yrkar att alkolås införs på alla fordon när avtalen går ut
och omförhandling skall göras.
Handikappnämnden besluta således
att man tillstyrker motionen, samt
att alkolås införs på alla fordon när avtalen går ut och omförhandling skall
göras
Diarie
KF
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§3
Remissvar- LSS- och Hjälpmedelsutredningens betänkande gällande
översyn av delar av LSS (SOU 2004:103)
Uppdraget för LSS - och hjälpmedelsutredningen avser följande förtydligande av
lagen om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS):
Regleringen av insatsen rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd)
Tillämpningsområdet för 23 § LSS samt
Kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar för personer som bor i bostad med
särskild service för barn och ungdomar, bostad med särskild service eller annan
särskilt anpassad bostad för vuxna
Uppdraget gavs utifrån att det idag finns tolkningssvårigheter kring rådgivning
och annat personligt stöd beroende på att gränsdragningen mellan denna insats
enligt LSS och vård- och behandlingsinsatser, bland annat inom habilitering och
rehabilitering, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är oklar.
I 23 § LSS regleras bland annat tillståndsplikt för enskilt bedriven verksamhet.
Uppdraget omfattar också ett klargörande av kommunernas hälso- och
sjukvårdsansvar för boende i bostäder med särskild service enligt LSS, då denna
boendeform inte omnämns i HSL.
Utredningen anser att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder
har behov av en lag som ger dem rätt att få särskilda stödinsatser som
komplement till annan lagstiftning exempelvis, socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen. Detta ställer sig handikappnämnden bakom, men vill framhålla
att LSS ska ses som ett komplement till annan lagstiftning då de speciella behov
gruppen personer med funktionshinder har inte tillfredsställs genom dessa.
Karlskrona kommun har ombetts att avge remissvar över utredningens
betänkande till Socialdepartementet.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att som företrädare för Karlskrona kommun anta ovanstående remissvar som sitt
eget, samt
att remissvaret översändes till Socialdepartementet.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Diarie
KF
Ledngr
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Revision

§4
Yttrande avseende Revisionsrapport FE – 2004. Granskning av
Handikappnämndens styrning och planering.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Ernst & Young har på
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av
Karlskrona kommuns styrning och planering av äldre- och handikappomsorgen,
samt beredskapen för att klara framtida behov inom denna.
Granskningen redovisas i sin helhet (bilaga) och revisorerna önskar nämndens
synpunkter på densamma senast i anslutning till nämndens sammanträde 200502-16. (Förlängd tid har godkänts av revisionens ordförande)
De förtroendevalda revisorerna sammanfattar rapporten med, ”att granskningen
visar att både handikappnämnden och äldrenämnden bedriver en tydlig styrning
samt ett långsiktigt kvalitetsarbete
Ernst & Young sammanfattar rapporten med följande synpunkter;
Handikappnämnden och förvaltningen arbetar fortlöpande med att utveckla
styrningen och kvalitetsarbetet. Särskilda ansträngningar har gjorts i syfte att
förankra styrprocessen hos personalen. Styrprocessen är dock inte sammanhållen
över ansvarsnivåerna. Det är en grundläggande brist att kommunfullmäktiges
styrning inte balanseras i den meningen att beslutet om ramfördelning i
budgetprocessen är förenat med ett uppdrag till nämnden formulerat i måltermer.
Härigenom försvåras både möjligheten för nämnden att formulera sitt uppdrag
som ett åtagande samtidigt som kommunfullmäktiges ansvarsprövning
kompliceras. En ytterligare svaghet är att integrationen mellan ekonomi- och
kvalitetsstyrning är otydlig.
I syfte att utveckla och förbättra styrningen föreslår Ernst & Young att följande
åtgärder vidtas:
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden bör formuleras i måltermer.
Nämndens interna styrmodell bör definieras.
Tydliggör sambandet mellan handikappnämndens målprogram och de
handlingsplaner som formuleras i verksamheten.
Utforma serviceutfästelserna så att det som garanteras omfattar samtliga brukare.
Förstärk långsiktigheten i behovsanalysen och utveckla förutsättningar för att
genomföra analysen. Kostnadsberäkna och kommunicera analysen med nämnd
och kommunledning.
Klargör syfte och mål med samverkan.
Forts

§ 4 forts
Yttrande avseende Revisionsrapport FE – 2004. Granskning av
handikappnämndens styrning och planering.
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Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat yttrande som svar på revisionsrapporten granskning av
handikappomsorgens styrning och planering, samt
att yttrandet översänds till kommunens förtroendevalda revisorer.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§5
Rutiner för föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under
18 år.
Informerar om att föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till
kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård i ett annat hem än
det egna. Detta framgår av socialtjänstlagen 8 kap. 1 § andra stycket och
LSS 20 §.
I LSS förordningen 5 § hänvisas till socialtjänstförordningen 6 kap. 2-4
§§ där det framgår att ersättningen skall bestämmas efter samma grunder
som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en
av föräldrarna enligt lagen om underhållsstöd.
Det belopp som var och en av föräldrarna skall bidra med får dock inte
överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet,
f.n 1 173 kr/månad.
Förvaltningen föreslår att beräkning av ersättningsbelopp skall ske enligt de
regler som Svenska kommunförbundet beskriver i cirkulär 1999:135. Där finns
regler om Inkomst och grundavdrag, Ändrade procentsatser och Barnets egna
inkomster. Även regler om Jämkning, Ändring av ersättningsbelopp, Årlig
omräkning, Överklagande, och Kommunicering och delgivning beskrivs i detta
cirkulär.
Svenska Kommunförbundet har tagit fram blanketter Beräkningsunderlag och
Beslut, vilka ska användas vid beräkning av respektive beslut om den ersättning
som föräldrarna skall betala till kommunen.
Beslut om ersättning från föräldrar vid placering av barn under 18 år i annat hem
än det egna hemmet enligt 20 § LSS, 6 kap och 2-4 §§ socialtjänstförordningen
skall delegeras till områdeschefer och biståndshandläggare.
Beslut om ärendet skall föras till länsrätt för fastställande av betalningsansvar för
vårdnadshavare fattas av nämndens arbetsutskott.
Erfordeliga ändringar görs i delegationsreglementet.

Forts

§ 5 forts
Rutiner för föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under
18 år.
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Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat förslag på rutiner för föräldrars ersättning till kommunen för
placerade barn under 18 år, samt
att ersättning uttages med början då handikappnämndens beslut vunnit laga
kraft.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
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Ledngr
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§6
Matavgift vid korttidsvistelse.
Handikappnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2004-11-03 att föreslår
kommunfullmäktige besluta att ändra taxan för matavgifter vid korttidsvistelse,
samt att taxan träder i kraft 2005-04-01.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2005-01-11 och
föreslår kommunfullmäktige besluta;
att tillstyrka inriktningsbeslutet och delegera till handikappnämnden, utifrån
självkostnadsprincipen bestämma avgiftens storlek för mat vid korttidsvistelse.
Handikappförvaltningens förslag till matavgifter vid korttidsvistelse framgår av
den utredning som presenterades vid nämndens möte 2004-11-03. Nämnden
ställde sig positiv till framtagen taxa och avgiftens storlek.
I enlighet med nämndens ställningstagande vid det tillfället och
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att delegera till
handikappnämnden själva bestämma om avgiftens storlek, föreslås att så sker.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, föreslå handikappnämnden fastställa matavgiftens
storlek vid korttidsvistelse i enlighet med av förvaltningens upprättat förslag,
samt
att ändringen av mattaxan vid korttidsvistelse träder i kraft from 2005-04-01.
Lena Hjorth påpekar att hon hoppas att ordförande vidhåller det han sa på
Kommunfullmäktige att det ska vara specificerade fakturor.
Karin Landqvist (KD) yrkar att fakturorna ska specificeras.
Anders Ovander (M) yrkar att inom rimlig framtid ska alla kommunens
förvaltningars fakturor vara specificerade.
Forts

§ 6 forts
Matavgift vid korttidsvistelse.
Handikappnämnden beslutar således

16 februari 2005
att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, föreslå handikappnämnden fastställa matavgiftens
storlek vid korttidsvistelse i enlighet med av förvaltningens upprättat förslag,
att ändringen av mattaxan vid korttidsvistelse träder i kraft from 2005-04-01,
samt
att inom rimlig framtid bör alla handikappförvaltningens fakturor vara
specificerade.
____________________
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§7
Information avseende budgetuppföljning per den 31 januari.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att man under den första
månaden koncentrerat sig på förvaltningens volymökningar. Oblansen i
nämndens budget är numera beräknad till 4,2 Mkr, Ragnar Jändelsväg 2.9 Mkr,
samt övriga volymökningar 2 Mkr/år.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
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§8
Redovisning av åtgärder avseende ingående obalans i budget 2005.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Handikappförvaltningen
har till handikappnämndens sammanträde 2004-12-15, föreslagit nämnden fatta
beslut om internbudget för 2005. Internbudgeten är upprättat utifrån en total
verksamhetskostnad om 195 100 tkr och ett kommunbidrag om 189 300 tkr,
samt kompensation för årliga prisstegringar som ej bedrivs i egen regi med
uppskattat belopp om 500 tkr. Sedan beslut togs om internbudget har nämnden i
efterhand erhållit kompensation för facklig verksamhet om 300 tkr. Därutöver
har också vissa justeringar gjorts i kommunanslaget vilket har medfört
ytterligare kompensation om 700 tkr. Obalansen i nämndens budget är numera 4
300 tkr .
Inom ramen för internbudgetens verksamhetskostnad har nämndens reserv för
volymökningar och verksamhetsförändringar om 1 900 tkr räknats in.
Handikappnämnden beslutade i enlighet med ovan; att vid fastställandet av
internbudgeten 2005, disponera den av nämnden avsatta reserven för volymoch verksamhetsförändringar om 1 900 tkr.
Allt i syfte att minska den ingående obalansen i budget 2005.
Med hänsyn till den ingående obalansen beslöt handikappnämnden att fatta
beslut om internbudgeten 2005 under följande förutsättningar;
att förvaltningen får i uppdrag att till handikappnämndens möte den 16 februari
2005 återkomma med förslag till åtgärder motsvarande i internbudgeten
redovisad ingående obalans.
Några direktiv om åtgärdernas inriktning angav inte nämnden.
Budgetberedningens förslag och sedermera kommunfullmäktiges beslut om
budget för handikappnämnden innebar en sänkning av nämndens budgetram
med 2 200 tkr jämfört med år 2004.
Till detta skall läggas att handikappnämndens ekonomiska handlingsutrymme
utökas från 2005 med 5 000 tkr av kommunstyrelsens reserv för volym- och
kvalitetshöjningar. Medlen kvarstannar dock i kommunstyrelsens reserv tills
vidare och kan inte disponeras av handikappnämnden förrän kommunstyrelsens
fattat beslut därom. Reserven är av denna anledning inte inräknad i
internbudgetens kommunbidrag.
Således erhöll handikappnämnden ett ökat budgetutrymme för 2005 om 2 800
tkr, för att täcka volymökningar uppkomna under 2004 som får helårseffekt
2005, samt volymökningar uppkomna under år 2005.
Forts

§ 8 forts
Redovisning av åtgärder avseende ingående obalans i budget 2005.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag på konsekvenser vid eventuella
åtgärder:
1. personalreducering på träningsboendet Långekläpp.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

personalreducering på korttidsboendet Kotten.
tidigare läggning av nattförändringen.
omprövning av insatsen kontaktpersoner.
senareläggning av inflyttning på gruppboendet Annebo.
omprövning av personer boende på HVB.
restriktivare bedömning av nya- inkommande ärenden samt en
senareläggning av verkställigheten.
8. övriga prövande åtgärder.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att kostnadsminskande effekter skall genomföras i enlighet med förslag punkt 1,
2, 3, 5, 6, motsvarande 2 000 tkr under 2005,
att handikappnämnden till kommunfullmäktige anhåller om att med omedelbar
verkan få disponera de av kommunfullmäktige i budget 2005 anslagna reserv om
5 000 tkr till handikappnämnden för volym- och kvalitetsökningar,
att nämnden uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att
kvarstående/resterande obalansen om 2 200 tkr minimeras i budget 2005,
att i övrigt anmoda förvaltningen att driva en effektiv och rationell ekonomisk
styrning av verksamheten, samt
att förvaltningen får i uppdrag till budgetförslaget 2006, se över antalet
kontaktpersoner, utifrån aktualitet och förändrade behov, samt ersättningsnivå
och arvode.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
KF
Ledngr
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§9
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappförvaltningen
har upprättat verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004.
Verksamhetsberättelsen omfattar följande verksamheter:
Förvaltningschef, verksamhetschef, myndighetschef, områdeschef, planeringsoch utredningssekreterare, handikappsekreterare, personalsekreterare, kurator,
psykolog, fritidskonsulent och medicinsk ansvarig sjuksköterska.
Ordförande Birger Wernersson tackar alla anställda inom
handikappförvaltningen för ett fantastiskt jobb som alla gör.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diarie
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§ 10
Årsbokslut för handikappnämnden 2004.
Handikappförvaltningen har tagit fram bokslut för verksamhetsåret 2004.
Föregående års siffror anges inom parentes.
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Nämnden har för sin verksamhet erhållit kommunbidrag om 191 082 tkr
(178 339 tkr) och årets nettokostnad uppgår till 191 654 tkr (180 790 tkr).
Avvikelsen mot budget är således - 572 tkr (-2 451 tkr).
Investeringarna har under året uppgått till 256 tkr (480 tkr).
Semesterlöneskulden uppgår vid årets slut till 9 839 tkr (8 809 tkr), en ökning
med 1 030 tkr (914 tkr).
Handikappnämnden har aviserat ett budgetöverskridande med ca 1,9 Mkr.
Resultatet blev sedan drygt 1,3 Mkr bättre. Resultatförbättringen mot prognos
förklaras främst av följande två faktorer.
Kostnaderna för den fackliga verksamhet som bedrivs i förvaltningen uppgick
till drygt 450 tkr (327 tkr). Förvaltningen erhöll en oväntad, ej prognostiserad,
kompensation om 370 tkr (0 kr).
Då kostnaderna för tjänsteköp från äldreförvaltningen i oktober månad överskred
budgetmedlen med ca 250 tkr beslöt förvaltningen att revidera sin prognos för
denna verksamhet nedåt till +500 tkr. Förvaltningen antog då att kostnadsnivån
för oktober månad skulle vara bestående under årets två sista månader.
Kostnaderna för tjänsteköp vände dock nedåt under de följande månaderna och
verksamheterna redovisar ett positivt resultat om 1,2 Mkr. En resultatförbättring
mot prognos med 0,7 Mkr. Nedanstående tabell redovisar kostnadsutvecklingen
jämfört med budgeterade medel under år 2004. Nämnden har i sin budget för år
2005 beslutat att minska budgetramen med 200 tkr för dessa verksamheter för att
kunna balansera volymökningar inom LSS-området.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna årsbokslut för 2004 samt översänder detsamma till
kommunstyrelsen, samt
att handikappnämnden föreslår kommunstyrelsen att årets resultat om - 572 tkr
balanseras i ny räkning.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§ 11
Delegeringsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
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a) arbetsutskottets protokoll 2005-02-02.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2004.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari 2005.
d) Förslag till beslut avseende nedsättning av avgift för hemtjänsttagare enligt
SoL.
e) Redovisning av fallrapporter och avvikelser för år 2004.
f) Yttrande över detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m.fl,
Karlskrona Kommun, Blekinge Län.
g) Yttrande över planprogram för del av Dragsö 1:1 m.fl, Karlskrona Kommun,
Blekinge Län.
h) Yttrande över Blekingetrafikens förslag till marknadsplan 2007-2010..
i) Svar på enkät angående anmälningar enligt 14 kap. 2 § SoL, Lex Sarah.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

§ 12
Meddelanden.
Kommunstyrelsen
§ 3 Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunernas
jämställdhetsarbete.
§ 7 Utredning av matavgifter vid korttidsvistelse.
Kommunfullmäktige
§ 157 Budget 2005 samt plan 2006-2007 för Karlskrona kommunkoncern.
§ 157 Protokollsutdrag, uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m
trakasserier.
§ 171 Nytt personalprogram 2005 för Karlskrona kommunkoncern.
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Ädrenämnden
§ 103 Förslag till revidering av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Beslut 2004-12-07 Dnr 702-9034-03 Gällande tillstånd att driva boende med
särskild service för vuxna enligt § 9:9 Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS
Tillståndsbevis 2004-12-07 Dnr 702-9034-03 FemBO
Socialstyrelsen
SOSFS 2004:12 Anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som inte
kan utöva sitt yrke tillfredställande pga sjukdom m.m.
SOSFS 2004:13 Infektionssecreening av gravida.
SOSFS 2004:14 Regeringens upphävande av vissa av Socialstyrelsens
författningar på socialtjänstens område.
SOSFS 2004:15 Regeringens upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 1990:16) om metadonunderhållsbehandling och föreskrifter av opiater
på indikation narkomani.
SOSFS 2004:17 Regeringens upphävande av vissa av Socialstyrelsens
författningar på trafiksäkerhetens område m.m.
Socialstyrelsen Meddelandeblad
Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2005.
Svenska kommunförbundet
2004:99 Rättsfall angående beräkning av hemtjänstavgift enligt 8 kap 4 §
Socialtjänstlagen (2001:453) och hänsyn till kyrkoavgift.
2004:104 Information angående personlig assistans och bilkörning.
2005:2 Personlig assistans och det ändrade sjuklönebestämmelserna.
Sveriges Kommuner och Landsting
Bejaka det friska – en skrift om arbetsglädje i omsorg om äldre och
funktionshindrade.
Omhändertagande av avlidna.
Forts

§ 12 forts
Meddelanden.
Blekinge FoU-enhet
Kvalitetsbarometern –04 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i
Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommun (kommer cirkulation till
gruppledarna).
FoU-nytt nr 2 2004.
Vårdförbundet
VFB/NU/INFO nr 1 2005.
Rädda Barnen
Brev
Kurser
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kurser inkomna under januari- februari 2005.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2004-12-08.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2004-11-29.
Förtroendenämndens protokoll 2004-12-09.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundets protokoll 2004-12-08.
Vårdförbundets protokoll 2005-01-17.
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU-enhets protokoll 2004-12-17.
Kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådets AU protokoll 2005-01-19.
____________________

§ 13
Frågor
Beredskapsplanen
Lennart Hansson (C) önskar besked hur handikappförvaltningens
beredskapsplan ser ut.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om hur handikappförvaltningens
beredskap har fortlöpt.
Milton pengar
Solveig Einarsdottir (V) frågar vad som gäller för handikappförvaltningen
avseende Miltonpengarna.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om hur man kommer att hantera
Milton pengarna.

16 februari 2005

20

Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

§ 14
Begäran om redovisning av beredningen av ärendet avseende hantering av
obalanser i handikappnämnden från Lena Hjorth (Fp).
Ledamot Lena Hjorth ( FP) har via e-post till ordförande begärt en redovisning
av hur man har berett ärendet avseende hantering av obalanser i
handikappnämnden.
Ordförande redovisar hur hanteringen har skett i ärendet.
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Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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23 mars 2005
Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 23 mars 2005.
§ 15 Förslag till beslut avseende förändring av nattbemanning vid Kyrkvägens gruppboende.
§ 16 Förslag till beslut avseende budgetuppföljning per den 28 februari 2005, samt åtgärder
avseende negativ avvikelse i budgetuppföljning.
§ 17 Förslag till beslut avseende redovisning av inkommande klagomål under 2004.
§ 18 Förslag till beslut avseende jämställdhetsplan för handikappnämnden 2005.
§ 19 Förslag till beslut avseende tidplan för budget 2006 och plan 2007-2008.
§ 20 Delegationsbeslut.
§ 21 Meddelanden.

§ 22 Redovisning av lönenivåer för områdeschefer i handikappförvaltningen.
§ 23 Redovisning av sjukfrånvaron inom handikappförvaltningen.
____________________

1

23 mars 2005

Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 23 mars 2005, kl 09.00-10.20

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Karin Landqvist (KD)
Ingrid Clausen (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)

Tjänstgörande ersättare

Anita Seaberg (S)
Anita Löfström (S)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)

Övriga deltagare ersättare

Stig Eklund (S)
Göran Petersson (S)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)
Jörgen Rosell (V)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Mikael Jansson, personalsekreterare kl 09.40-10.20 §§ 22-23

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Karin Landqvist

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Karin Landqvist

Paragraf: 15-23

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 31 mars 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
Ledngr
OC

§ 15
Förslag till beslut avseende förändring av nattbemanning vid Kyrkvägens
gruppboende.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämnden har vid
sitt sammanträde 2003-08-07, angående budget 2004 och plan 2005-2006,
beslutat att genomföra en förändring av nattbemanningen vid ett antal
gruppboenden. Innebörden av beslutet är att under en tidsperiod av längst tre år,
2004-2006, skall åtta gruppboenden ersätta befintliga nattarbetslag med
nattillsyn via jourtjänstgöring, så kallad sovande natt.
Förändringen innebär en besparing om totalt 3 mkr.
Nämnden har i ett kompletterande beslut 2005-02-16 beslutat att ytterliggare ett
gruppboende skall ingå i förändringen, samt att tidigarelägga förändringen vid
de tre återstående gruppboendena. Det kompletterande beslutet innebär en
ytterliggare besparing om 500 tkr per helårseffekt och en tidigareläggning av
totala besparingen om 700 tkr.
På gruppboende Kyrkvägen har förändringar skett beträffande
omvårdnadsbehovet och det medicinska behovet sedan beslutet i augusti 2003.
Handikappförvaltningen har med hjälp av primärvårdsläkare, medicinsk
ansvarig sjuksköterska och patient ansvarig sjuksköterska gjort en bedömning att
en av de boende vid gruppboendet Kyrkvägen är i behov av en omvårdnadsnivå
med vakande natt bemanning.
Detta innebär att förändringen till sovande natt, från vakande natt, inte går att
genomföra för närvarande.
Förvaltningen föreslår att beslutet om förändrad natttillsyn inte träder i kraft så
länge den berörda boendens tillstånd inte medger detta av medicinska- och
omvårdnadsskäl.
Forts

23 mars 2005

4

§ 15 forts
Förslag till beslut avseende förändring av nattbemanning vid Kyrkvägens
gruppboende.

Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att för närvarande inte genomföra förändringen från vakande till sovande natt på
Kyrkvägens gruppboende, samt
att den negativa kostnadseffekten anmäls och hanteras i kommande
budgetuppföljning.
Solveig Einarsdottir (V) och Karin Landqvist (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

23 mars 2005
Diarie
KF/KS
Ledngr
OC

§ 16
Förslag till beslut avseende budgetuppföljning per den 28 februari 2005,
samt åtgärder avseende negativ avvikelse i budgetuppföljning.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en avvikelse från budget med ca – 3 Mkr för år 2005 och att
resultatet för årets första två månader uppgår till + 0,3 Mkr. I prognostiserat
underskott har då antagits att nämnden har fått ta i anspråk den av
kommunstyrelsen avsatta reserven för volymökningar inom LSS-området om 5
Mkr.
I det prognostiserat resultat har antagits att nettovolymökningarna för år 2005
uppgår till 8 Mkr (helårseffekt) att jämföra med av nämnden antagen
volymökning (tilläggsbudgeten) om 4 Mkr. Per dags datum uppgår årets, 2005
års, resultateffekt av nettovolymökningen till 4,2 Mkr. Förvaltningen har i sitt
prognostiserade utfall antagit en ytterligare resultateffekt, år 2005, av idag ej
kända volymökningar om –1,7 Mkr.
Handikappnämnden skall, i enlighet med anvisningar för budgetuppföljning,
redogöra för de åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas i syfte att
förhindra eventuella överskridande av tilldelad budgetram.
I samband med handikappnämndens möte 2005-02-16 beslutades om
internbudget för 2005. Förslaget till internbudget 2005 innebar en obalans om
totalt 4,3 Mkr i förhållande till tilldelad budgetram.
I samband med beslut om internbudget hanterade också nämnden uppkomna
volymökningar tom januari 2005 om 2,9 Mkr, samt prognostiserade
volymökningar under resterande del av året om 2,0 Mkr.
För att förhindra eventuella överskridande om tilldelad budgetram, hade
förvaltningen föreslagit besparingar om 4,2 Mkr med helårseffekt år 2005, samt
nyttjande av reserv avsatt hos kommunstyrelsen för volymökningar inom LSS
området om 5,0 Mkr.
Nämndens beslut om internbudget och volymökningar innebar besparingar om
2,0 Mkr i 2005 års budget, samt nyttjande av reserv om 5,0 Mkr.
Forts
§ 16 forts
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Förslag till beslut avseende budgetuppföljning per den 28 februari 2005,
samt åtgärder avseende negativ avvikelse i budgetuppföljning.
Åtgärder som vidtagits p.g.a. negativ budgetavvikelse
Den upprättade budgetuppföljningen per den 28 februari 2005 aviserar en
prognostiserad negativ avvikelse om 3 Mkr per helår. Detta under förutsättning
att handikappnämnden tillförs de 5 Mkr ur kommunstyrelsens reserv som är
anvisade till volymökningar inom LSS området.
I sammanhanget bör observeras att det befarade överskridandet i sin helhet är av
årligen återkommande karaktär, eftersom kostnadsökningen har uppstått som en
konsekvens av beviljade LSS insatser. Ökningen för årets första två månader i
förhållande till motsvarande månader tidigare år är avsevärt större. Det är dock
för tidigt att dra slutsatsen om en fortsatt lika kraftig ökning för årets resterande
10 månader.
Handikappförvaltningen hävdar, likt tidigare, att det inte är möjligt att vidta
åtgärder inom ramen för LSS verksamheten utan att komma i konflikt med
gällande lagstiftning. Eventuella besparingsåtgärder inom LSS området kan
också vara i strid med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges intentioner.
Däremot inriktar handikappförvaltningen sitt arbete ständigt mot att bli mer
effektiv och finna de mest rationella lösningarna med bibehållen kvalité, allt i
enlighet med gällande lagstiftning och tilldelade medel. Tidigare års erfarenhet
har visat att förvaltningen minskat kostnaderna genom att ständigt bli effektivare
och mer rationella i sitt sätt att arbeta. Dock är det svårt att i nuläget precisera
effekten i kronor räknat.
Att tillämpa den s.k. ”osthyveln” är föga tillämpbart inom handikappnämndens
verksamhet. Möjligtvis kan man inom de få ärenden som omfattas av
Socialtjänstlagen minska kvalitén. Denna del handlar om ca 15 % av nämndens
totala verksamhet m.a.o. en mycket liten del. Företrädesvis finns denna
verksamhet inom psykiatrin, samt köp från äldreförvaltningen av främst
hemtjänst och platser i särskilda boenden.
Handikappförvaltningen har vid tidigare budgetuppföljningar, då befarad negativ
avvikelse uppstått, lämnat förslag till besparingar inom LSS- och SoLverksamheten. Senast vid handikappnämndens sammanträde 2005-02-16.
Nämnden har vid dessa tillfällen inte ansett det vara möjligt att verkställa
föreslagna besparingar inom ramen för gällande lagstiftning och fastställda
normer.
Att ta bort verksamhet helt är inte alls tillämpbart inom LSS verksamheten.
Endast någon enstaka verksamhet som inte har stöd utifrån LSS eller SoL skulle
kunna ifrågasättas. Detta bör i så fall prövas i samband med 2006 års budget.
Forts
§ 16 forts
Förslag till beslut avseende budgetuppföljning per den 28 februari 2005,
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samt åtgärder avseende negativ avvikelse i budgetuppföljning.
Att omedelbart vidta besparingsåtgärder i handikappnämndens budget för att till
årets slut få balans bedöms inte som möjligt. Nämnden torde inrikta sig på att
försöka minimera underskottet genom att finna mer rationella och effektiva
lösningar inom verkställigheten, samt hoppas på att oförutsedda volymökningar
inom LSS området blir ett minimum.
Handikappförvaltningen konstaterar således att det finns en uppenbar risk för att
nämnden kommer att överskrida sin budget för helår med ca 3 Mkr. Detta under
förutsättning att nämnden tillförs den reserv om 5 Mkr som kommunstyrelsen
avsatt till volymökningar inom LSS-området.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige anmäla att det finns en uppenbar risk att nämndens
budget för 2005 kommer att överskridas med 3 Mkr under förutsättning att
handikappnämnden erhåller begärd reserv om 5 Mkr.
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 28 februari, med tillhörande
prognos för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
OC
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§ 17
Redovisning av inkommande klagomål under 2004.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämnden har
fastställt ett antal instrument för hur förvaltningen skall arbeta med att
åstadkomma en bra kvalitet i verksamheten.
”Vi vill bli bättre” är ett av dessa instrument. Om någon har tankar och idéer om,
eller synpunkter och klagomål på, den av handikappnämnden bedrivna
verksamheten, kan dessa synpunkter framföras till förvaltningen. Alla klagomål
och synpunkter skall dokumenteras och ett svarsbrev skickas att vi har tagit emot
klagomålet, samt vem som kommer att handlägga det.
Inom 14 dagar skall man få besked om vilka åtgärder som vidtagits eller som
kommer att vidtas.
Under år 2004 inkom till förvaltningen 17 klagomål/synpunkter/frågor/beröm.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad redovisning avseende klagomålshantering för 2004.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Klef
Ledngr
OC
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§ 18
Förslag till beslut till jämställdhetsplan för Handikappförvaltningen,
Karlskrona kommun.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att kommunfullmäktige i
Karlskrona kommun fastställer årligen ett jämställdhetsprogram som är
gemensamt för kommunkoncernen. Varje förvaltning och bolag skall en gång
per år göra sin egen jämställdhetsplan, vilken utgår från det gemensamma
jämställdhetsprogrammet. En redovisning av det genomförda
jämställdhetsarbetet
skall ingå som en del i årsredovisningen för respektive förvaltning.
Målet med kommunens jämställdhetsarbete är att Karlskrona i framtiden skall
bli en verklig jämställd kommun. En kommun där kvinnor och män, flickor och
pojkar, som enskilda och självständiga individer, skall ha samma möjligheter till
ett gott liv, att de har samma värde och att de möts med respekt. Dessa
grundläggande värderingar, att verklig jämställdhet bygger på respekten för allas
lika värde, skall genomsyra och prägla Karlskrona kommun nu och i framtiden.
Det gäller såväl i mötet med medborgarna som i rollen som arbetsgivare.
Kommunfullmäktiges program vilket utgår från ”De fyra hörnstenarna” har valt
att inrikta jämställdhetsarbetet på områdena:
•
tillväxt
•
sysselsättning
•
jämställdhetsperspektivet i verksamheten
•
makten
Dessa områden skall respektive nämnd ”översätta” till ett för verksamheten
relevant sätt.
Förvaltningschefen är jämställdhetsansvarig på handikappförvaltningen och
därmed ansvarig för verkställigheten av planen.
Förvaltningschefen har till uppgift att utse minst ett jämställdhetsombud inom
förvaltningen.
En jämställdhetsarbetsgrupp verkar i handikappförvaltningen, vilken består av
förvaltningschef, verksamhetschef, personalsekreterare samt
jämställdhetsombud.
Forts

§ 18 forts
Förslag till beslut till jämställdhetsplan för Handikappförvaltningen,

23 mars 2005
Karlskrona kommun.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättad jämställdhetsplan för 2005.
Karin Landqvist (KD) yrkar bifall till upprättad jämställdhetsplan för år 2005,
men ser fram emot att en ny jämställdhetsplan snart upprättas som innehåller
mål, delmål och åtgärder.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Klef
Ledngr
OC
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§ 19
Förslag till beslut avseende tidplan för budget 2006 och plan 2007-2008.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappförvaltningen
har upprättat ett förslag till tidplan för budgetarbetet 2006 och plan för 20072008.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till tidplan för handikappnämnden och
handikappförvaltningens budgetarbete för år 2006 och plan för 2007-2008.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

§ 20

11

23 mars 2005
Delegationsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2005-03-09.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari 2004.
c) Ansökan om särskild boende LSS 9:9 för person som inte är
folkbokförd/boende i Karlskrona.
d) Yttrande över ändring detaljplan (byggnadsplan) för Fredriksdalsområdet
(N8/1958), (fastställd av Länsstyrelsen 1958.04.18), Nättraby,
Karlskrona Kommun, Blekinge Län.
e) Yttrande över detaljplan för fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
f) Yttrande över byggnadsplan för del av Torhamn (J42/1965), Torhamn,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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§ 21
Meddelanden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Beslut, Dnr 701-1145-2005 Angående anmälan om personskada i verksamhet
enligt lagen om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS) (SOSFS
1996:17)
Dom 2005-02-23, mål nr 1325-04.
Beslut, Dnr 701-1263-05 Angående anmälan om personskada i verksamhet
enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) (SOSFS 1996:17)
Socialstyrelsen
SOSFS 2004:16 Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap.
Blekinge FoU-enhet
Årsrapport, verksamhetsberättelse 2004.
Landstinget Blekinge
Verksamhetsberättelse 2004.
Kurser inkomna under februari- mars 2005.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2005-02-09.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2005-01-20.
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2004-02-22.
Kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådets protokoll 2005-02-28.
____________________

Diarie
Ledngr
OC

§ 22
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Redovisning av lönenivåer för områdeschefer inom
handikappförvaltningen.
Personalsekretare Mikael Jansson informerar om att handikappförvaltningen
kommer att återkomma till handikappnämnden och redovisa lönestatistiken för
förvaltningen när man har arbetat fram ett nytt jämställdhetsprogram för år 2006,
samt när årets löneöversyn är genomförd.
I dag finns det totalt 13 områdeschefer fördelade på 4 män och 9 kvinnor.
Högsta lönen för männen inom förvaltningen är 27350 kr och lägsta lönen är
23900 kr.
Högsta lönen för kvinnorna inom förvaltningen är 26850 kr och lägsta lönen
22600 kr
Handikappnämnden beslutar
att informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
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§ 23
Redovisning av sjukfrånvaron inom handikappförvaltningen.
Personalsekretare Mikael Jansson informerar om att man ser en ökning av
sjukfrånvaron inom förvaltningen.
År 2002 hade vi 39,74 sjukdagar per anställd,
År 2003 hade vi 38,40 sjukdagar per anställd,
År 2004 hade vi 42,67 sjukdagar per anställd.
Förvaltningen har i dag 10 stycken personer är långtidssjukskrivna.
När man tittar på sjukdagar per yrkesgrupp inom handikappförvaltningen så ser
man att assistenterna är den arbetsgrupp som har flest sjukdagar under år 2004.
Förvaltningen har gjort en bedömning av eventuella orsaker och man har
kommit fram till följande:
lågt bemannad ansträngd administration,
personliga assistenter har en utsatt arbetssituation, nya vårdkrävande
barnärenden,
ett flertal medicinska orsaker, samt
sjukersättningar under utredning.
Förvaltningen har upprättat förslag på aktiviteter som ska genomföras/planeras.
Handikappnämnden beslutar
att informationen tas till dagens protokoll.
____________________

27 april 2005

1

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 27 april 2005.
§ 24 Besök av tidningen MediaBoom.
§ 25 Förslag till beslut avseende ersättare till handikappnämndens arbetsutskott.
§ 26 Förslag till beslut avseende upphandling eller ej av resor daglig verksamhet.
§ 27 Förändrade förutsättningar avseende förslag till åtgärder i budget 2005 på grund av obalans.
§ 28 Redovisning av enkät avseende uppföljning av handikappnämndens mål år 2004.
§ 29 Förslag till beslut avseende budgetuppföljning mars 2005.
§ 30 Information avseende budgetdirektiv avseende upprättande av budget 2006 och plan 20072008.
§ 31 Information från revisionsrapport från Ernst &Young avseende 2004 års bokslut för
handikappnämnden.
§ 32 Delegationsärende
§ 33 Meddelanden.
____________________

27 april 2005

Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 23 mars 2005, kl 09.00-10.20

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Karin Landqvist (KD)
Ingrid Clausen (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Lena Hjorth (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Seaberg (S)
Christer Frinäs (M)
Gunhild Arvö (FP)

Övriga deltagare ersättare

Anita Löfström (S)
Göran Petersson (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)
Jörgen Rosell (V)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Inge Boman utrednings- och planeringssekreterare

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ingrid Clausen

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Ingrid Clausen

Paragraf: 24-33

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 maj 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
Ledngr

§ 24
Besök av tidningen MediaBoom.
Tidningen MediaBoom informerar om sin verksamhet och nämnden får se en
videofilm som tidningen har spelat in i samband med intervjun med
Kronprinsessan Victoria.
Handikappnämnden beslutar
att informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie

3
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§ 25
Förslag till beslut avseende fyllnadsval ersättare till handikappnämndens
arbetsutskott.
Fyllnadsval till handikappnämndens arbetsutskott skall äga rum efter avgående
ersättaren Cecilia Wahlöf (v). (KF 2004-09-23).
Enligt Kommunfullmäktiges val 2004-09-23 till ersättare i handikappnämnden
efter Cecilia Wahlöf (v) Valdes Jörgen Rosell (v)
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att välja Jörgen Rosell (v) till ersättare i handikappnämndens arbetsutskott.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

4
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Diarie
Ledngr

§ 26
Förslag till beslut avseende fortsatta direktiv avseende upphandling av
resor daglig verksamhet.
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman redovisar på en karta varifrån
man reser till daglig verksamhet med Bergkvara buss, samt var våra dagliga
verksamheter ligger.
I dag har förvaltningen 86 personer som reser tur och retur till daglig
verksamhet, av dessa så är det 81 stycken som har beslut om färdtjänst.
Karin Landqvist (kd) påtalar att man vill ha resor som fungera på ett bra och
tillfredsställande sätt så billigt och bra som möjligt.
Ordföranden påtalar att det är viktigt att man inte minskar förvaltningens
förhandlingsutrymmen, utan man har förtroendet att förvaltningen förhandlar på
bästa sätt.
Förvaltningschef Anders Nordberg menar att någon individuell behovsprövning
av vilka som får möjlighet att använda sig av de upphandlade resorna och vilka
som hänvisas till allmänna kommunikationsmedel inte bör göras.
Insatsen att tillhandahålla resor till daglig verksamhet är en frivillig åtgärd för
kommunen och bör omfatta hela gruppen funktionshindrade personer. En
behovsbedömning skulle vara mycket omfattande resursmässigt och tenderar att
bli svårbedömd. Möjligtvis kan ett ekonomiskt incitament införas för att
begränsa gruppen som nyttjar kommunens upphandlade resor i stället för
allmänna kommunikationsmedel.
Solveig Einarsdottir (V) påtalar att det är viktigt att skicka med följande direktiv,
att man ska arbetar för att man ska kunna vara en självständig människa och
det skall vara ledtråden i alla våra verksamheter och den här upphandlingen är
en del av det.
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar om att man håller
på med en redovisning av daglig verksamhet och dess inriktning framöver och
det måste man ta hänsyn till i upphandlingen.
Ordföranden påtalar att det är viktigt att man vid upphandlingen titta på var
bostaden ligger, var man har sin dagliga verksamhet, att det finns en fast del och
en rörlig del, samt att avtalet är flexibelt.
Forts
§ 26 forts
Förslag till beslut avseende fortsatta direktiv avseende upphandling av
resor daglig verksamhet.

27 april 2005
Karin Landqvist (v) yrkar att man har ett extra arbetsutskott eller ett
presidiemöte för att gå igenom vilka direktiv som ledamöterna i
handikappnämnden ska ge förvaltningen.
Solveig Einarsdottir (v) yrkar bifall till Karins Landqvsits yrkande.
Anita Seaberg (s) yrkar att man fattar beslut vid nämndens sammanträde idag
vilka direktiv som ska ges till förvaltningen.
Handikappnämnden ajournerar sig mellan kl 10.25-10.35.
Karin Landqvist (kd) vidhåller sitt yrkande att man ha ett extra arbetsutskott
eller ett presidiemöte.
Ordförande yrkar att upphandling skall ske på en period på minst 3 år samt 1 år
som optionsår, samt att nämnden ger presidiet i uppdrag att lägga fram förslag
till direktiv till handikappnämndens sammanträde den 20 maj 2005.
Handikappnämnden har således beslutat
att upphandling skall ske på en period på minst 3 år samt 1 år som optionsår,
samt
att ge presidiet i uppdrag att lägga fram förslag till direktiv till
handikappnämndens sammanträde den 25 maj 2005.
____________________

Diarie
Klef
Ledngr
OC
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§ 27
Förändrade förutsättningar avseende åtgärder i budget 2005 på grund av
obalans.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att på grund av oförutsedda
och opåverkbara händelse som påverkar årets budget i positiv riktning.
Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat per den 31 december 2005.
Detta under förutsättning att man erhåller 5 Mkr ur kommunstyrelsens avsatta
reserv för volymökningar inom LSS-området.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Klef
Ledngr
OC
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§ 28
Redovisning av enkät avseende uppföljning av handikappnämndens mål år
2004.
Inge Boman redovisar att handikappförvaltningen har genomfört utvärdering av
nämndens serviceutfästelser för 2004 genom enkäter och intervjuer.
Utvärderingen visar på goda resultat och uppnådda mål vad beträffar förtroende
för personalen, bemötande, beviljade insatser tillgodosedda, delaktighet och
inflytande i daglig verksamhet och sysselsättning och HSL-insatser. I andra
avseenden, t ex kultur och fritid, individuella planer, ankomstsamtal,
individuella rehabiliterings- eller habiliteringssamtal ligger resultatet något
under den fastställda utfästelsen.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna redovisningen,
att i samband med nämndens budgetberedning för 2006 anpassa målen utifrån
tilldelad budgetram, samt
att förslå förvaltningen att upprätta handlingsplaner i de fall utvärderingen visar
att nämndens mål ej uppfyllts
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diarie
Klef
Ledngr
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§ 29
Förslag till beslut avseende budgetuppföljning mars 2005
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet (totalt)
inte beräknas visa någon negativ avvikelse från budget för år 2005 och att
resultatet för årets första tre månader uppgår till -1,5 Mkr. I prognosen har då
antagits att nämnden har fått ta i anspråk den av kommunstyrelsen avsatta
reserven för volymökningar inom LSS-området om 5 Mkr.
I det prognostiserade resultatet har antagits att nettovolymökningarna för år 2005
uppgår till
8 Mkr (helårseffekt) att jämföra med av nämnden antagen volymökning
(tilläggsbudgeten) om 4 Mkr. Per dags datum uppgår årets (2005 års)
resultateffekt av nettovolymökningen till 4,2 Mkr. Förvaltningen har i sitt
prognostiserade utfall antagit en ytterligare resultateffekt (år 2005) av idag ej
kända volymökningar om –1,7 Mkr.
Handikappförvaltningen har för avsikt att vidta åtgärder i befintlig budget 2005
motsvarande den i februari månads budgetuppföljning redovisade obalansen om
– 3 Mkr.
Detta innebär att det tidigare prognostiserade underskottet om – 3 Mkr kan
balanseras med dessa åtgärder.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 31 mars, med tillhörande
prognos för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diarie
Klef
Ledngr
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§ 30
Information avseende budgetdirektiv angående upprättande av
budget 2006 och plan 2007-2008.
Förvaltningschef Anders Nordberg redogör för vilka förutsättningar som
nämnden har inför budget 2006 och plan 2007-2008, avseende negativa effekter
som påverkar budgeten med ökade kostnader för nämnden, samt vilka positiva
effekter som nämnden kan vänta sig.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
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§ 31
Information avseende revisionsrapport från Ernst & Young avseende 2004
års bokslut för handikappnämnden.
Ekonom Helen Wolf redogör för revisionsrapporten från Ernst & Young
avseende 2004 års bokslut för handikappnämnden, samt vilka stycken i texten
som är felskrivna
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

§ 32

27 april 2005

12

Delegationsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2005-03-23.
b) arbetsutkottetes protokoll 2005-04-18.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2005.
d) Framställan om överflyttning av ärende till Karlskrona kommuns
handikappnämnd.
e) Framställan om överflyttning av ärende enligt kap 16. 1 § SoL till Karlskrona
kommun.
f) Familjehemsärende.
g) Förslag till beslut avseende direktiv om åtgärder avseende negativ avvikelse i
budgetuppföljning per den 28 februari 2005.
h) Redovisning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade juli-december 2004,
samt januari-mars 2005.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

§ 33
Meddelanden
Kommunstyrelsen
§ 35 Temporärt upphävande av gallringsbeslut för patientjournaler.
Kommunfullmäktige
§ 6 Utredning av matavgifter vid korttidsvistelse.
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§ 7 Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscentrum- KKC
§ 9 Transport av avliden från särskilt boende.
§10Yttrande över förstudie avseende finansiell samordning inom
socialförsäkringsområdet i Blekinge.
§11 Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004.
§31 Jämställdhetsprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern.
§36 Näringspolitiskt program för åren 2005-2007.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Tillståndsbevis för FemBo dnr 702-2326-05.
Justitieombudsmannen
Beslut, anmälan mot handikappnämnden i Karlskrona kommun angående
ändrade avgifter för viss verksamhet enligt LSS
Socialstyrelsen
SOSFS 2005:1 Verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580).
SOSFS 2005:2 Upphävande av Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 1987:25) om
förbud mot användning av kopparamalgam inom tandvården.
SOSFS 2005:3 Ändring i allmänna råden (SOSFS 1998:8) om kvalitetssystem
inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade.
SOSFS 2005:4 Ändring i allmänna råden (SOSFS 2000:15) om kvalitetssystem
inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
SOSFS Numeriskt register över den 1 januari 2005 gällande författningar som
Socialstyrelsen utfärdat m.m.
Socialstyrelsen
Meddelandeblad
Handläggning av risker och brister i vård och omsorg om äldre och personer
med
funktionshinder- en sammanfattning av lagar och Socialstyrelsen författningar.
Vårdförbundet
Vfb.nu/info nr 2 2005
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2005-04-12.
Förtroendenämndens protokoll 2004-03-31.

22 juni 2005
Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 22 juni 2005.
§ 44 Förslag tillbeslut angående kvalitetshandbok för medicintekniska produkter.
§ 45 Förslag till beslut avseende utredning om personlig hemservice.
§ 46 Förslag till beslut avseende yttrande över motion offensiv för ett barnsligare KarlskronaDet skall synas vad vi gör/ och inte gör.
§ 47 Förslag till beslut avseende yttrande över motion offensiv för ett barnsligare KarlskronaBarn som kunskapskällor.
§ 48 Förslag till beslut avseende yttrande över motion offensiv för ett barnsligare KarlskronaUtbildningsinsatser.
§ 49 Förslag till beslut avseende yttrande över motion offensiv för ett barnsligare KarlskronaTydlig politisk vilja.
§ 50 Budgetrapport per den 31 maj 2005.
§ 51 Förslag till beslut avseende höjning av larmavgift samt avgift för matdistribution.
§ 52 personalstatistik per 1:a tertial 2005.
§ 53 Delegationsärende.
§ 54 Meddelanden
§ 55 Sommarhälsning
____________________
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Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 22 juni 2005, kl 09.00-10.25

Beslutande

Ordförande
Birger Vernersson (S)
1:e vice ordförande Solveig Einarsdottir (V)
2:e vice ordf
Karin Landqvist (KD)
ledamöter
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund (S)
Per-Anders Nygårdh (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löäfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Seaberg (S)
Gunhild Arvö (FP)

Övriga deltagare ersättare

Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Göran Petersson (S)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)
Jörgen Rosell (V)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Mikael Jansson, personalsekreterare kl 09.40- 10.25 §§ 52-55

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Kerstin Andersen

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Kerstin Andersen

Paragraf: 44-55

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 28 juni 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
Ledngr
OC
MAS

§ 44
Förslag tillbeslut angående kvalitetshandbok för medicintekniska
produkter.
En arbetsgrupp med företrädare från äldre- och handikappförvaltningarna har
utifrån gällande lagar och regelverk arbetat fram en kvalitetshandbok för
medicintekniska produkter.
Syftet med kvalitetshandboken är att beskriva kvalitetssystem som omfattar
ansvarsförhållanden, myndighetskrav och de arbetssätt, rutiner och
kvalifikationer som tillsammans skall säkra att resultat motsvarar de krav som
kan ställas på kommunens verksamhet och planering, användning, underhåll och
omdisponering av medicintekniska produkter samt avvikelsehantering,
återförande av erfarenheter baserade på kontroll och analys för styrning och
förbättring av kvalitet.
Handikappnämnden kommer senare att även få en presentation av ett framtaget
dokument där det framgår definition av begrepp och utrustningsnivå i
handikappförvaltningens verksamheter.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna den framtagna kvalitetshandboken för medicintekniska produkter.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Klef
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§ 45
Förslag till beslut avseende utredning om personlig hemservice.
Folkpartiet Liberalerna lämnade in en motion i Kommunfullmäktige den 2
september 2002 angående personlig hemservice för funktionshindrade.
Handikappnämnden fick i uppdrag att utreda detta inom ramen för
socialtjänstlagen.
Handikappnämnden beslutar den 16 december 2003 om att starta en förstudie
utifrån förutsättningar för att starta ett projekt, som skall pågå under ett år med
start september/oktober 2004.
Syftet är att förändra och förbättra insatser som idag ges av hemtjänsten vad
avser inflytande, medbestämmande, flexibilitet och kontinuitet i
personalinsatsen. Delrapport skall göras efter sex månader och en utvärdering
skall ske efter en eventuell projekttids utgång.
Målen för förstudien är att det inte skall innebära någon kostnadsökning
gentemot den kostnad som handikappförvaltningen utger för hemtjänstinsatser
till äldreförvaltningen.
Resultatet visar att det ej är möjligt att erbjuda deltagande i ett eventuellt projekt
om personlig hemservice, för alla de för handikappförvaltningen 24 aktuella
ärendena, med insatser förutom städ och tvätt, utan en merkostnad. Detta bland
annat på grund av för stor geografisk spridning av ärenden, samt hjälpinsatser
under hela dygnet. Trots en minskning av det geografiska området visar
teoretiska alternativ på en merkostnad vid ett genomförande av personlig
hemservice.
Förvaltningen tror att personlig hemservice skulle innebära en
livskvalitetshöjning för de personer vi träffat under intervjuerna. Denna
utformning av hemtjänst kan ge större kontinuitet och flexibilitet vilket skulle
innebära större trygghet för brukarna som då bättre skulle kunna tillgodogöra sig
insatserna och i förlängningen förbättras i sin fysiska och psykiska hälsa.
Förvaltningen tror också att projektet i förlängningen skulle kunna minska
behovet av särskilt boende.
Trots den kvalitetshöjning som personlig hemtjänst skulle innebära för de
aktuella personerna föreslår ändå förvaltningen att i nuläget inte starta upp en
dylik verksamhet. Motivet är främst det låga antalet intresserade personer för
personlig hemtjänst, till en ökad kostnad jämfört med vad
handikappförvaltningen idag betalar till äldreförvaltningen.
Forts
§ 45 forts
Förslag till beslut avseende utredning om personlig hemservice.
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Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna genomförd förstudie om personlig service, samt
att i nuläget inte starta upp en verksamhet med personlig hemservice
att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utvecklingen av personlig hemtjänst
och att återkomma till handikappnämnden när förutsättningar finns för att starta
upp en verksamhet.
Lena Hjorth (fp) yrkar att handikappnämnden beslutar, att godkänna genomförd
förstudie om personlig service, att omgående starta upp projektet personlig
hemservice, samt avslag på arbetsutskottets förslag till tredje att-sats.
Karin Landqvist (kd) och Solveig Einarsdottir (v) yrkar bifall till arbetsutskottets
att-sats 1 och 2, samt att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utvecklingen av
personlig hemtjänst och återkomma till handikappnämndens sammanträde den 2
november med en uppföljning om det finns förutsättningar för att starta upp en
verksamhet.
Ordförande ställer proposition på Lena Hjorts yrkande att omgående starta upp
projektet personlig hemservice mot arbetsutskottets förslag att i nuläget inte
starta upp en verksamhet med personlig hemservice och 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
yrkanden röstar NEJ. Antal angivna röster 13. Omröstning utfaller med 10 JA
röster och 3 NEJ röster.
JA röstade Birger Vernersson, Solveig Einarsdottir, Karin Landqvist, Ingrid
Clausen, Lars Eklund, Per-Anders Nygård, Kerstin Andersen, Anders Ovander,
Ann-Charlotte Löfvenberg, Anita Seaberg.
NEJ röstade Lena Hjorth, Maj Olsson, Gunhild Arvö.
Handikappnämnden har således beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Forts

§ 45 forts
Förslag till beslut avseende utredning om personlig hemservice.
Handikappnämnden har således beslutat

22 juni 2005

att godkänna genomförd förstudie om personlig service, samt
att i nuläget inte starta upp en verksamhet med personlig hemservice
att fortsätta utvecklingen av personlig hemtjänst och återkomma till
handikappnämndens sammanträde den 2 november med en uppföljning om det
finns förutsättningar för att starta upp en verksamhet.
Lena Hjorth, Maj Olsson, Gunhild Arvö reservera sig i förmån för eget förslag.
____________________
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§ 46
Yttrande över motion offensiv för ett barnsligare Karlskrona- Det skall synas
vad vi gör/inte gör..
Vänsterpartiet har till Kommunfullmäktige lämnat in 4 motioner samtliga
med huvudrubrik Offensiv för ett barnsligare Karlskrona. Den första
motionen har delrubriken, Det skall synas vad vi gör/inte gör. I denna yrkar
vänsterpartiet att kommunens revisorer får i uppdrag att revidera utifrån
barrnkonvention/barnperspektiv/barnchecklista, att det tydligt anges i
budgeten vilka pengar som gått till barn och ungdomar samt att varje nämnd
och styrelse får i uppdrag att utforma ett barnbokslut med barnchecklistan
som ledning.
FN.s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den
ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamlingen 1989. Sverige ratificerade
barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna. Detta innebär att
Sverige bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den.
Under en följd av år har Karlskrona kommun arbetat med att implementera
barnkonventionen i det löpande arbetet som rör barn och ungdomar.
Personal som arbetar med barn och ungdomar har erhållit utbildning i
barnkonventionen i syfte att barnperspektivet ska vara en naturlig del i
arbetet såväl på individuell som gruppinriktad och strukturell nivå.
I socialtjänstlagen har t ex införts en bestämmelse om att då åtgärder rör
barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med
barn avses varje människa under 18 år.
Det är viktigt att barnkonventionens intentioner finns med som en naturlig
del i arbetet med barn och ungdomar. Personalen ska ha en god kännedom
om konventionen och beakta barnperspektivet i olika beslut, åtgärder och
insatser. Likväl ska de politiska nämnderna som beslutar i frågor som rör
barn och ungdomar beakta barnperspektivet på individuell och strukturell
nivå.
Att införa barnchecklista, göra barnkonsekvensanalys mm som motionen
föreslår synes mer vara att formalisera något som redan fungerar på ett bra
sätt. Därmed inte sagt att man ska slå sig till ro och inte arbeta med frågorna
utan ständigt utan ständigt diskutera och bevaka barnperspektivet i samtliga
frågor som rör barn och ungdomar.
Forts
§ 46 forts
Yttrande över motion offensiv för ett barnsligare Karlskrona- Det skall synas
vad vi gör/inte gör.
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Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen Offensiv för ett barnsligare Karlskrona – Det skall synas
vid vi gör/inte gör.
Anders Ovander (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Solveig Einarsdottir (v) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på Anders Ovanders bifallsyrkande mot
Solveig Einarsdottirs avslagsyrkande och finner att handikappnämnden
beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
KF
Ledngr
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§ 47
Yttrande över motion Offensiv för ett barnsligare Karlskrona – Barn som
kunskapskällor.
Vänsterpartiet har till Kommunfullmäktige lämnat in 4 motioner samtliga
med huvudrubrik Offensiv för ett barnsligare Karlskrona. Den andra
motionen har delrubriken, barn som kunskapskällor. I denna yrkar
vänsterpartiet att en enkät genomförs; Vilken fråga är viktigast för dig som
barn/ungdom i Karlskrona?, att barn och unga används som kunskapskällor
när statistik som rör barn och ungdomar skall tas fram samt att en
referensgrupp (barn- och ungdomskommitté) bildas.
FN.s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den
ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamlingen 1989. Sverige ratificerade
barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna. Detta innebär att
Sverige bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den.
Under en följd av år har Karlskrona kommun arbetat med att implementera
barnkonventionen i det löpande arbetet som rör barn och ungdomar.
Personal som arbetar med barn och ungdomar har erhållit utbildning i
barnkonventionen i syfte att barnperspektivet ska vara en naturlig del i
arbetet såväl på individuell som gruppinriktad och strukturell nivå.
I socialtjänstlagen har t ex införts en bestämmelse om att de åtgärder rör
barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med
barn avses varje människa under 18 år.
Det är viktigt att barnkonventionens intentioner finns med som en naturlig
del i arbetet med barn och ungdomar. Personalen ska ha en god kännedom
om konventionen och beakta barnperspektivet i olika beslut, åtgärder och
insatser. Likväl ska de politiska nämnderna som beslutar i frågor som rör
barn och ungdomar beakta barnperspektivet på individuell och strukturell
nivå.
Att införa barnchecklista, göra barnkonsekvensanalys mm som motionen
föreslår synes mer vara att formalisera något som redan fungerar på ett bra
sätt. Därmed inte sagt att man ska slå sig till ro och inte arbeta med frågorna
utan ständigt utan ständigt diskutera och bevaka barnperspektivet i samtliga
frågor som rör barn och ungdomar.
Forts

§ 47 forts
Yttrande över motion offensiv för ett barnsligare Karlskrona- Barn som
kunskapskällor.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
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att avslå motionen Offensiv för ett barnsligare Karlskrona – Barn som
kunskapskällor.
Anders Ovander (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Solveig Einarsdottir (v) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på Anders Ovanders bifallsyrkande mot
Solveig Einarsdottir avslagsyrkande och finner att handikappnämnden
beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Handikappnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
KF
Ledngr
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Yttrande över motion Offensiv för ett barnsligare Karlskrona –
Utbildningsinsatser.
Vänsterpartiet har till Kommunfullmäktige lämnat in 4 motioner samtliga
med huvudrubrik Offensiv för ett barnsligare Karlskrona. Den tredje
motionen har delrubriken, utbildningsinsatser. I denna yrkar vänsterpartiet
att innehållet i barnkonventionen skall vara känd för alla inom kommunen
(personal såväl som politiker), att kontinuerliga utbildningar i
barnkonventionen genomförs bland personal och förtroendevalda samt att
alla som kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning får gå en kurs i
”barnkunskap”.
FN.s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den
ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamlingen 1989. Sverige ratificerade
barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna. Detta innebär att
Sverige bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den.
Under en följd av år har Karlskrona kommun arbetat med att implementera
barnkonventionen i det löpande arbetet som rör barn och ungdomar.
Personal som arbetar med barn och ungdomar har erhållit utbildning i
barnkonventionen i syfte att barnperspektivet ska vara en naturlig del i
arbetet såväl på individuell som gruppinriktad och strukturell nivå.
I socialtjänstlagen har t ex införts en bestämmelse om att då åtgärder rör
barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med
barn avses varje människa under 18 år.
Det är viktigt att barnkonventionens intentioner finns med som en naturlig
del i arbetet med barn och ungdomar. Personalen ska ha en god kännedom
om konventionen och beakta barnperspektivet i olika beslut, åtgärder och
insatser. Likväl ska de politiska nämnderna som beslutar i frågor som rör
barn och ungdomar beakta barnperspektivet på individuell och strukturell
nivå.
Att införa barnchecklista, göra barnkonsekvensanalys mm som motionen
föreslår synes mer vara att formalisera något som redan fungerar på ett bra
sätt. Därmed inte sagt att man ska slå sig till ro och inte arbeta med frågorna
utan ständigt utan ständigt diskutera och bevaka barnperspektivet i samtliga
frågor som rör barn och ungdomar.
Forts

§ 48 forts
Yttrande över motion Offensiv för ett barnsligare Karlskrona –
Utbildningsinsatser.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen Offensiv för ett barnsligare Karlskrona –
Utbildningsinsatser.

11

22 juni 2005

Anders Ovander (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Solveig Einarsdottir (v) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på Anders Ovanders bifallsyrkande mot
Solveig Einarsdottir avslagsyrkande och finner att handikappnämnden
beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Handikappnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
KF
Ledngr

§ 49
Yttrande över motion Offensiv för ett barnsligare Karlskrona - Tydlig
politisk vilja..
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Vänsterpartiet har till Kommunfullmäktige lämnat in 4 motioner samtliga
med huvudrubrik Offensiv för ett barnsligare Karlskrona. Den fjärde
motionen har delrubriken, tydlig politisk vilja. I denna yrkar vänsterpartiet
att en barnchecklista utarbetas som används vid politiska beslut och det
dagliga livet och att den omarbetas så den anpassas till varje verksamhet, att
en barnkonsekvensanalys skall göras då beslut fattas som rör barn och/eller
ungdomar (direkt eller indirekt), att varje förvaltning och styrelse skall
redovisa kortsiktiga och långsiktiga barnkonventions mål, att varje
förvaltning och inom varje nämnd och styrelse skall utse en person med
särskilt ansvar för barnkonventionens efterlevande samt att en referensgrupp
(barn- och ungdomskommitté) bildas. I gruppen ska nämndernas och
styrelsernas ansvariga för barnkonventionen ingå samt en referensgrupp av
barn och ungdomar.
FN.s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den
ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamlingen 1989. Sverige ratificerade
barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna. Detta innebär att
Sverige bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den.
Under en följd av år har Karlskrona kommun arbetat med att implementera
barnkonventionen i det löpande arbetet som rör barn och ungdomar.
Personal som arbetar med barn och ungdomar har erhållit utbildning i
barnkonventionen i syfte att barnperspektivet ska vara en naturlig del i
arbetet såväl på individuell som gruppinriktad och strukturell nivå.
I socialtjänstlagen har t ex införts en bestämmelse om att då åtgärder rör
barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med
barn avses varje människa under 18 år.
Det är viktigt att barnkonventionens intentioner finns med som en naturlig
del i arbetet med barn och ungdomar. Personalen ska ha en god kännedom
om konventionen och beakta barnperspektivet i olika beslut, åtgärder och
insatser. Likväl ska de politiska nämnderna som beslutar i frågor som rör
barn och ungdomar beakta barnperspektivet på individuell och strukturell
nivå.
Forts
§ 49 forts
Yttrande över motion Offensiv för ett barnsligare Karlskrona - Tydlig
politisk vilja..
Att införa barnchecklista, göra barnkonsekvensanalys mm som motionen
föreslår synes mer vara att formalisera något som redan fungerar på ett bra
sätt. Därmed inte sagt att man ska slå sig till ro och inte arbeta med frågorna
utan ständigt utan ständigt diskutera och bevaka barnperspektivet i samtliga
frågor som rör barn och ungdomar.
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Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen Offensiv för ett barnsligare Karlskrona – Tydlig politisk
vilja.
Anders Ovander (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Solveig Einarsdottir (v) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på Anders Ovanders bifallsyrkande mot
Solveig Einarsdottir avslagsyrkande och finner att handikappnämnden
beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Handikappnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
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§ 50
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Budgetrapport per den 31 maj 2005.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet inte
beräknas visa någon negativ avvikelse från budget för år 2005.
I det prognostiserade resultatet har antagits att nettovolymökningarna för år 2005
uppgår till 8 Mkr (helårseffekt) att jämföra med av nämnden antagen
volymökning (tilläggsbudgeten) om 4 Mkr. Per dags datum uppgår årets (2005
års) resultateffekt av nettovolymökningen till 4,7 Mkr. (Effekt nästa år 7,0 Mkr)
Förvaltningen har i sitt prognostiserade utfall antagit en ytterligare resultateffekt
(år 2005) av idag ej kända volymökningar om –1,0 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetrapport per den 31 maj, med tillhörande prognos
för årets utfall.
Handikappnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diarie
KF
Ledngr
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§ 51
Förslag om höjning av larmavgift samt avgift för matdistribution.
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Äldreförvaltningen har till äldrenämnden vid sammanträdet 2005-06-22
föreslagit att höja avgiften för larm från 100 kr/månad till 250 kronor/månad, att
gälla from 2005-09-01.
Kommunens kostnad för hyra av larm, avgift till larmcentral, service och
installation överstiger 250 kronor/månad. Därtill kommer hemtjänstens insatser i
samband med larm.
Äldreförvaltningen har också föreslagit nämnden att en avgift skall uttas enligt
omvådnadstaxan nivå 1, för hjälp med att distribuera varm mat till hjälptagare,
som ej har andra insatser. Avgiftshöjningen föreslås gälla from 2005-09-01.
Kommunens kostnader för matdistribution uppgår till 50 kronor/portion.
Distributionen går från kök med transportentreprenör till hemtjänstlokalen och
därefter via hemtjänsten till den enskilde hjälptagaren. För närvarande är dennas
insats kostnadsfri. Hjälptagaren betalar maten med 46 kronor/portion.
Förslag och konsekvenser handikappnämnden.
Handikappförvaltningen beslutar om insatsen larm till funktionshindrade under
65 år enligt SoL. Insatsen verkställs av äldreförvaltningen som också erhåller
intäkten.
63 personer har idag denna insats beslutad av handikappförvaltningen. Av dessa
har 42 personer endast larm och ingen övrig insats.
Konsekvenserna för de personer under 65 år och som tillhör
handikappförvaltningen, blir samma som för personer över 65 år och tillhör
äldreförvaltningen.
Insatsen om mat och distribution av denna till det ordinära boendet för personer
under 65 år enligt SoL beslutar handikappförvaltningen om. Avgiften för den
varma maten erhåller äldreförvaltningen. Även den nya distributionsavgiften
kommer äldreförvaltningen att erhålla.
47 personer har idag matdistribution beslutad av handikappförvaltningen av
dessa har 23 personer inga hemtjänstinsatser.
Forts

§ 51 forts
Förslag om höjning av larmavgift samt avgift för matdistribition.
Konsekvenserna för de personer under 65 år och som tillhör
handikappförvaltningen, blir samma som för personer över 65 år och tillhör
äldreförvaltningen.
Handikappförvaltningen föreslår i enlighet med äldreförvaltningens förslag för
personer över 65 år, att avgiften för larm höjs från 100 kronor/månad till 250
kronor/månad för from 2005-09-01, för personer under 65 år enligt SoL.

22 juni 2005

17

Vidare att en distributionsavgift enligt omvårdnadstaxan nivå 1 för varm mat
införs from 2005-09-01 för personer under 65 år enligt SoL, som endast har
insatsen matdistribution.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att för personer under 65 år enligt Socialtjänstlagen tillhörande
handikappnämndens ansvarsområde höja avgiften för larm till 250 kronor/månad
from 2005-09-01,
att för matdistribution ta ut avgift enligt omvårdnadstaxan nivå 1 from 2005-0901 för samma grupp, samt
att handikappnämndens beslut är giltigt under förutsättning att äldrenämnden
fattar beslut i enlighet med äldreförvaltningens förslag om höjning av larmavgift
och avgift för matdistribution.
Karin Landqvist (kd) och Anders Ovander (m) yrkar avslag på förvaltningens
förslag på grund av att dom personer som tillhör handikappnämnden har andra
förutsättningar när det gäller larm och matdistribution än dom som tillhör
äldrenämnden, samt att handikappnämnden har budgeterat för det år 2005.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Förvaltningschefen informerar om att i nämndens ärende bör
likställighetsprincipen beaktas och att om man skall frångå denna bör sakliga
skäl för det råda. Handikappnämnden har ingen budget för larm eller
matdistrubition. Budgeten ligger hos äldrenämnden och nyttjas som en fri
rättighet för personer under 65 år. I de fall beslut ej fattas i enlighet med
äldrenämnden blir handikappnämnden debiterad avgiften.
Ordförande ställer proposition på Karin Landqvist avslagsyrkande mot
ordförandes bifallsyrkande och finner att handikappnämnden beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Forts
§ 51 forts
Förslag om höjning av larmavgift samt avgift för matdistribition.
Handikappnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att för personer under 65 år enligt Socialtjänstlagen tillhörande
handikappnämndens ansvarsområde höja avgiften för larm till 250 kronor/månad
from 2005-09-01,
att för matdistribution ta ut avgift enligt omvårdnadstaxan nivå 1 from 2005-0901 för samma grupp, samt
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att handikappnämndens beslut är giltigt under förutsättning att äldrenämnden
fattar beslut i enlighet med äldreförvaltningens förslag om höjning av larmavgift
och avgift för matdistribution.
Borgerliga gruppen reserverar sig mot handikappnämndens beslut. Bilaga 12
____________________

Diarie
Ledngr
OC

§ 52
Personalstatistik per 1:a tertial 2005.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar om hur personalstatistiken ser ut
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för handikappförvaltningens fyra första månader avseende:
Antal anställda,
Årsarbetstid,
Sysselsättningsgrad,
Arbetat tid,
Timavlönad arbetad tid,
PAN avlönad arbetad tid,
Fyllnadstid,
Övertid, samt
Sjukdagar
Mikael Jansson informerar också om att förvaltningen har startat upp ett
egenvårdsprojekt och alla anställda i handikappförvaltningen har fått
erbjudandet.
31 anställda har anmält sitt intresse för projektet.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

§ 53
Delegationsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2005-05-25.
b) arbetsutskottets protokoll 2005-06-14.
c) Yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge Län avseende överflyttning av
ärende enligt 16 kap 1 § SoL.
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d) Principdiskussion angående beslut om stöd, hemtjänst till makar.
e) Förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge Län avseende
överflyttning av ärende enligt 16 kap 1 § SoL.
f) Förslag till yttrande till Länsrätten avseende laglighetsprövning; Ändrade
avgifter för viss verksamhet enligt LSS.
g) Yttrande över planprogram för Södra Backe på Verkö, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
h) Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II),
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
i) Yttrande över detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö),
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

§ 54
Meddelanden
Kommunstyrelsen
§ 78 Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008
Kommunfullmäktige
§ 73 Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
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§ 77 Förslag till handlingsplan för förebyggande verksamhet mot olyckor i
Karlskrona kommun åren 2005-2006.
§ 78 Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun.
§ 79 Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008.
§ 80 Miljöbokslut 2004.
§ 81 Svar på motion om mobil telefoni.
§ 82 Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman.
Årsredovisning Karlskrona kommun.
Äldrenämnden
§ 40 Upphörande av försök med inköp och hemtransport av dagligvaror.
Kammarrätten i Jönköping
Protokoll 2005-06-01, mål nr 1717-05.
Socialstyrelsen
SOSFS 2004:14 Rättelse, Förordning om upphävande av vissa av
Socialstyrelsens föreskrifter.
SOSFS 2004:15 Rättelse, Förordning om upphävande av Socialstyrelsens
Föreskrifter (SOSFS 1990:16) om metadonunderhållsbehandling och
föreskrivning av opiater på indikation narkomnai .
SOSFS 2004: 17 Rättelse, Förordning om upphävande av vissa författningar om
undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm.
Svenska kommuner och Landsting
Cirkulär 2005:52 Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna.
Vårdförbundet Blekinge
Informationsblad från vårdförbundet.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2005-05-11.
FemBo
Årsredovisning för 2004.
OC
ledngr

§ 55
Sommarhälsning.
Ordförande önskar alla tjänstemän och politiker en trevlig sommar.
____________________

7 september 2005

1

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 7 september 2005.
§ 56 Förslag tillbeslut angående hyressättning i bostad med särskild service.
§ 57 Förslag till beslut angående upprättande av prestationsmål till handlingsprogram för
förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i Karlskrona kommun under åren 20052006.
§ 58 Förslag till beslut om handlinsplan angående utvärdering av serviceutfästelser i målen fyra
byggstenar.
§ 59 Budgetrapport per den 31 juli 2005.
§ 60 Förslag till beslut angående budget för handikappnämnden för åren 2006 och plan för 20072008.
§ 61 Delegationsärende.
§ 62 Meddelanden.
§ 63 Övriga frågor.
____________________

7 september 2005
Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 7 september 2005, kl 09.00-10.30

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Birger Vernersson (S)
Karin Landqvist (KD)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Seaberg (S)
Christer Frinäs (M)
Jörgen Rosell (V)

Övriga deltagare ersättare

Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Göran Petersson (S)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Charlott Löfvenberg

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Ann-Charlott Löfvenberg

Paragraf: 56- 63

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 13 september 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
Ledngr
OC
KF

§ 56
Förslag till beslut avseende hyressättning i bostad med särskild service.
Handikappnämnden beslutade om förändrade principer för hyressättning inom
handikappförvaltningens särskilda boenden 2003-09-30 §67. Förändringen
innebar att samtliga fullvärdiga boenden kopplades till högsta godtagbara hyra
till pensionärer (BTP), vilket då var 4 500 kr. Bakgrunden till denna förändring
var bland annat att äldrenämnden beslutat ta bort taket för hyressättningen som
var kopplad till BTP samt att nämnden konstaterade att hyresförhållandet styrdes
av bestämmelserna i hyreslagen, 12 kap. 55 § jordabalken. Särskild utredning
gjordes för de personer som arbetade och inte hade rätt till bostadsbidrag och en
individuell hyra fastställdes för dessa personer.
Behov av ytterligare översyn och riktlinjer för hyressättning föreligger och en
parlamentarisk arbetsgrupp har arbetat med frågan. Bland annat har frågan om
hyrestakets vara eller inte vara diskuterats och i vilken mån handikappnämnden
ska subventionera hyrorna i nyproducerade särskilda boenden. Förslaget är att
taket för hyran i befintliga gruppbostäder som för närvarande är kopplat till
högsta godtagbara hyra för BTP, för närvarande 4 500 kr, tas bort och att taket
för hyran i befintliga gruppbostäder istället sätts till högsta godtagbara hyra för
särskilt bostadstillägg för pensionärer SBTP, för närvarande 5 700 kr, för
personer under 65 år.
Hur gemensamhetsytorna ska bedömas och värderas har också diskuterats.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att behålla nuvarande hyror i fullvärdiga gruppbostäder,
att hyran i nyproducerade gruppbostäder sätts efter det kvadratmeterpris
som byggnationen erhåller,
att gemensamhetsytan i nyproducerade gruppbostäder höjer värdet på resp
lägenhet med 125 kr per kvm och år,
att handikappnämndens egna beslut träder i kraft samtidigt som
kommunfullmäktiges beslut avseende att-satserna 5 – 9.
Forts
§ 56 forts
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Förslag till beslut avseende hyressättning i bostad med särskild service.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att hyran i de gruppbostäder som handikappförvaltningen fattar beslut om
enligt LSS och SoL tillsvidare skall följa den årliga hyresutvecklingen i
allmännyttan,
att om hyreshöjningen träder i kraft efter den 1 januari skall höjningen fördelas
på årets resterande månader,
att taket för hyran i befintliga gruppbostäder, som fn är kopplat till högsta
godtagbara hyra för bostadstillägg för pensionärer BTP (4 500 kr för personer
under 65 år) tas bort,
att taket för hyran i nyproducerade gruppbostäder sätts till högsta godtagbara
hyra för särskilt bostadstillägg för pensionärer SBTP, fn 5 700 kronor för
personer under 65 år, samt
att ovanstående skall gälla från 2005-11-01
Karin Landqvist (kd) yrkar avslag avseende att höja taket för hyran i
nyproducerade gruppbostäder till 5700 kr.
Ordföranden redogör för hanteringen av ärendet och att det har varit en
parlamentarisk arbetsgrupp tillsatt som har arbetat fram förslaget till att-satserna
i ärendet. Han betonar också att den parlamentariska gruppens syfte var att
åstadkomma ett över partigränserna enigt förslag.
Karin Landqvist (kd) påpekar att hon ej varit positiv till förslaget, utan har
endast varit med i gruppen för att lyssna av.
Lena Hjorth (fp) yrkar avslag avseende att höja hyrestaket.
Karin Landqvist (kd) vet att gruppen har varit parlamentarisk, men hennes syfte
med att delta i gruppen har varit att få information i ärendet, inte att behöva
lägga ett enigt förslag. Hon känner sig därmed inte delaktig eller står bakom
förslaget. Upplever även att man har haft för bråttom i ärendet.
Karin Landqvist yrkar bifall på att-satserna 1 och 5, samt yrkar avslag på attsatserna 2-4, 6-9.
Forts
§ 56 forts
Förslag till beslut avseende hyressättning i bostad med särskild service.
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Lena Hjorth (fp) yrkar bifall till Karin Landqvists förslag.
Per-Anders Nygård (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Karin Landqvists avslagsyrkande avseende attsats 2, 3 och 4 mot förvaltningens förslag av desamma och finner att
handikappnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Karin Landqvists avslagsyrkande avseende attsats 6, 7,8 och 9 mot förvaltningens förslag av desamma och finner att
handikappnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden har således beslutat
att behålla nuvarande hyror i fullvärdiga gruppbostäder,
att hyran i nyproducerade gruppbostäder sätts efter det kvadratmeterpris
som byggnationen erhåller,
att gemensamhetsytan i nyproducerade gruppbostäder höjer värdet på resp
lägenhet med 125 kr per kvm och år,
att handikappnämndens egna beslut träder i kraft samtidigt som
kommunfullmäktiges beslut avseende att-satserna 5 – 9.
Handikappnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att hyran i de gruppbostäder som handikappförvaltningen fattar beslut om
enligt LSS och SoL tillsvidare skall följa den årliga hyresutvecklingen i
allmännyttan,
att om hyreshöjningen träder i kraft efter den 1 januari skall höjningen fördelas
på årets resterande månader,
att taket för hyran i befintliga gruppbostäder, som fn är kopplat till högsta
godtagbara hyra för bostadstillägg för pensionärer BTP (4 500 kr för personer
under 65 år) tas bort, samt

Forts

§ 56 forts
Förslag till beslut avseende hyressättning i bostad med särskild service.
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att taket för hyran i nyproducerade gruppbostäder sätts till högsta godtagbara
hyra för särskilt bostadstillägg för pensionärer SBTP, fn 5 700 kronor för
personer under 65 år, samt
att ovanstående skall gälla från 2005-11-01
Karin Landqvist, Ann-Charlott Löfvenberg, Lena Hjorth, Mikael Lejdeby,
Maj Olsson och Christer Frinäs reservera sig till förmån för eget yrkande.
____________________

Diarie
Klef
ledngr
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§ 57
Prestationsmål för förebyggande verksamhet mot skydd mot olyckor.
Den 1 januari 2004 trädde Lag ( 2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Lagen
ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen (1986:1102). Syftet med lagen är att
färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Samtidigt ska lagen
förbättra möjligheterna för den enskilde, kommuner och statliga myndigeter att
minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2005, § 77, att uppdra åt samtliga
nämnder och styrelser att upprätta och besluta om prestationsmål med
handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i
Karlskrona kommun åren 2005-2006.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag på prestationsmål.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättade prestationsmål.
Handikappnämnden har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 58
Förslag till handlingsplaner med anledning av resultat från utvärdering av
handikappnämndens mål.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att verksamhetschef och
myndighetschef har fått i uppdrag att beskriva i handlingsplaner hur man utifrån
utvärderingen av målen, de fyra byggstenarna, vidtar åtgärder i de fall där
resultatet av utfästelserna inte kom upp i fastställd nivå.
I upprättade handlingsplaner framgår hur och vilka åtgärder som blir aktuella,
när dessa skall genomföras, samt vem som är ansvarig för genomförandet.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättade handlingsplaner avseende åtgärder i utvärderingen av
effektmålen i de fyra byggstenarna.
Karin Landqvist (kd), Lena Hjorth (fp), Christer Frinäs (m) och Maj Olsson (c)
yrkar avslag på arbetsutskottets förslag avseende sänkning av målen när det
gäller fritid, kultur och idrottsutbudet för funktionshindrade. Man ställer sig inte
bakom arbetsutskottets förslag om att tillstyrka handlingsplanen på grund av att
alla partier inte är representerade i arbetsutskottet och därför har man inte kunnat
diskutera ärendet med alla borgerliga partier.
Ordföranden och Jörgen Rosell (v) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på Karin Landqvist med fleras avslagsyrkande
avseende sänkning av målen avseende fritid, kultur och idrottsutbudet för
funktionshindrade mot arbetsutskottets förslag och ordförande finner att
handikappnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Forts

§ 58 forts
Förslag till handlingsplaner med anledning av resultat från utvärdering av
handikappnämndens mål.
Handikappnämnden har således beslutat

7 september 2005
att godkänna upprättade handlingsplaner avseende åtgärder i utvärderingen av
effektmålen i de fyra byggstenarna.
Karin Landqvist, Ann-Charlott Löfvenberg, Lena Hjorth, Mikael Lejdeby,
Maj Olsson och Christer Frinäs reservera sig till förmån för eget yrkande.
____________________

Diarie
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§ 59
Information avseende budgetrapport per den 31 juli 2005.
Ekonom Helen Wolf informerar om att delårsbokslutet per den 30 april 2005
visade ett resultat för årets första 4 månader om + 900 tkr och prognos för årets
slut att verksamheten beräknas inrymmas inom den angivna budgetramen.
Budgetrapporten per den 31 juli visar på en oförändrad prognos.
I det prognostiserade resultatet har antagits att nettovolymökningen för år 2005
uppgår till 5 000 tkr, att jämföra med av nämnden antagen volymökning om
4 000 tkr.
Per dagens datum uppgår årets resultateffekt av nettovolymökningen till 3 800
tkr. Förvaltningen har i sitt prognostiserade utfall antagit ytterligare
resultateffekt av idag ej kända volymökningar om -1 200 tkr.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2006 och planer
för 2007-2008.
I kommunfullmäktiges direktiv för nämndernas budgetarbete 2006 samt planer
2007 – 2008 gäller följande finansiella målsättning, vilka påverkar
handikappnämndens budgetförutsättningar för 2006 och 2007-2008:
Att den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 2 % av
skatteintäkterna och statsbidrag vardera åren 2006, 2007 och 2008.
Att samtliga investeringar skall finansieras med egna medel.
Att kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år.
Handikappnämndens tillskott om 5 mkr i den av kommunfullmäktige beslutade
ombudgeteringen 2005, är av årligen återkommande karaktär.
För övrigt erhåller nämnden för åren 2006 – 2007 samma ekonomiska ram, som
gäller i den treårsbudget som antogs av kommunfullmäktige 2004. För det
nytillkomna planeringsåret 2008 gäller samma ram för nämnden som för 2007.
Dessutom förutsätts nämnden varje år erhålla kompensations för löne- och
prisstegring.
Utöver ovan angivna direktiv anmodar kommunfullmäktige nämnden bl.a.;
Att redovisa förslag till rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet
motsvarande 1 % av nämndens kostnader. Procenten skall beräknas på
nämndens kommunbidrag.
Utrymmet som frigörs kommer att användas inom verksamheten för att ge
möjlighet till nödvändiga volym-och kvalitetsökningar. Planeringsmässigt
kommer utrymmet att kvarstå inom handikappnämnden. Presenterar inte
nämnden ett dylikt förslag kommer en avräkning att ske mot nämndernas
kompensation för prishöjningar.
Nämnden bör dessutom i sitt förslag till treårsbudget årligen avsätta ett belopp
motsvarande 1 % av sin tilldelade ram, som skall användas till en
säkerhetsmarginal för att öka handlingsutrymmet.
Kommunfullmäktiges anmodan att avsätta 1 + 1 % av nettobudgeten till reserver
för volym– och kvalitetsökningar samt till en säkerhetsmarginal innebär för
handikappnämndens del 2 000 + 2 000 tkr, summa 4 000 tkr.
Forts
§ 60 forts
Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2006 och planer
för 2007-2008.
Det förslag till budget som förvaltningen tagit fram med utgångspunkt från
kommunfullmäktiges direktiv har tidigare redovisats för arbetsutskottets
ledamöter.
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Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2006 och planer för
2007-2008, har förhandlats med dom fackliga organisationerna.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att beslutet avseende hyror,
matdistribution och avlösarservice gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut om det.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden för egen del besluta;
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till grundbudget för
handikappnämnden under år 2006 samt respektive planer för åren 2007 – 2008,
att godkänna, i enlighet med bilaga B, upprättat förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden avseende volymökningar uppkomna under 2005 som får
helårseffekt 2006, samt uppkomna oförutsedda och opåverkbara volymökningar
under 2006, 2007 och 2008,
att godkänna i enlighet med bilaga C, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 900 tkr för år 2006, samt planer för åren 2007-2008
med
vardera 500 tkr och att kapitalkostanden finansieras inom nämndens ram,
att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga D, för
år 2006 samt planer för åren 2007 – 2008,
att godkänna i enlighet med bilaga E, upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2006,
att samtliga förslag till förändringar avseende taxor och avgifter träder i kraft
from 2006-01-01,
att godkänna upprättat förslag enligt bilaga G till riktlinjer för kontaktpersoner,
att ett tillfälligt intagningsstopp träder i kraft from 2005-10-01 t.v med
anledning av ombyggnader på Ringöhemmet,
Forts

§ 60 forts
Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2006 och planer
för 2007-2008.
att godkänna förslag om att sänka ambitionsnivån från 8 av 10 till 7 av 10 i
följande serviceutfästelse i dokumentet Fyra byggstenar.
”att 7 av 10 funktionshindrade personer som får insatser ska uppleva att de har
tillgång till ett bra fritids- kultur- och idrottsutbud.”
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Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden till
kommunfullmäktige hemställa;
att godkänna och finansiera en utökad budgetram i enlighet med upprättat
tilläggsförslag, bilaga B, för år 2006 med 5 615 tkr, för 2007 med 12 815 tkr
och för 2008 med 23 715 tkr,
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga C, för år 2006 med
900 tkr, samt planer för åren 2006 –2007 med 500 tkr respektive 500 tkr. och att
kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram,
att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden för 2007 och 2008
enligt upprättat förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga D, samt
finansiering i enlighet med förslag i grundbudget,
att i enlighet med förslag om upphandling av resor daglig verksamhet erhålla
full priskompensation för eventuell prisökning orsakad av den nya
upphandlingen,
Jörgen Rosell (v) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att efter sex månader göra
en uppföljning om några avvikelser har skett avseende kontaktpersoner, samt att
en slutrapport görs efter tolv månader till handikappnämnden.
Karin Landqvist (kd) överlämnar den borgliga gruppens förslag till budget, samt
yrkar avslag på förvaltningens förslag till budget.
Bilaga 15
Karin Landqvist (kd), Lena Hjorth (fp) och Maj Olsson (c) yrkar att man
bibehåller dagens ersättning till kontaktpersonerna.
Anita Seaberg (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens förslag till budget mot
förvaltningens förslag till budget och finner att handikappnämnden beslutat
enligt förvaltningens förslag.
forts

§ 60 forts
Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2006 och planer
för 2007-2008.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till grundbudget för
handikappnämnden under år 2006 samt respektive planer för åren 2007 – 2008,
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att godkänna, i enlighet med bilaga B, upprättat förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden avseende volymökningar uppkomna under 2005 som får
helårseffekt 2006, samt uppkomna oförutsedda och opåverkbara volymökningar
under 2006, 2007 och 2008,
att godkänna i enlighet med bilaga C, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 900 tkr för år 2006, samt planer för åren 2007-2008
med
vardera 500 tkr och att kapitalkostanden finansieras inom nämndens ram,
att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga D, för
år 2006 samt planer för åren 2007 – 2008,
att godkänna i enlighet med bilaga E, upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2006, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar
beslut avseende hyror, matdistribution och avlösarservice.
att samtliga förslag till förändringar avseende taxor och avgifter träder i kraft
from 2006-01-01,
att godkänna upprättat förslag enligt bilaga G till riktlinjer för kontaktpersoner,
att ett tillfälligt intagningsstopp träder i kraft from 2005-10-01 t.v med
anledning av ombyggnader på Ringöhemmet,
att godkänna förslag om att sänka ambitionsnivån från 8 av 10 till 7 av 10 i
följande serviceutfästelse i dokumentet Fyra byggstenar.
”att 7 av 10 funktionshindrade personer som får insatser ska uppleva att de har
tillgång till ett bra fritids- kultur- och idrottsutbud”,
att förvaltningen får i uppdrag att göra en uppföljning avseende kontaktpersoner
efter sex månader, om det finns avvikelser eller förändring i förutsättningarna att
rekrytera kontaktpersoner, samt en slutrapport efter 12 månader.
Handikappnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna och finansiera en utökad budgetram i enlighet med upprättat
tilläggsförslag, bilaga B, för år 2006 med 5 615 tkr, för 2007 med 12 815 tkr
och för 2008 med 23 715 tkr,
Forts
§ 60 forts
Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2006 och planer
för 2007-2008.
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga C, för år 2006 med
900 tkr, samt planer för åren 2006 –2007 med 500 tkr respektive 500 tkr. och att
kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram,
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att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden för 2007 och 2008
enligt upprättat förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga D, samt
finansiering i enlighet med förslag i grundbudget,
att i enlighet med förslag om upphandling av resor daglig verksamhet erhålla
full priskompensation för eventuell prisökning orsakad av den nya
upphandlingen.
Karin Landqvist, Ann-Charlott Löfvenberg, Lena Hjorth, Mikael Lejdeby,
Maj Olsson och Christer Frinäs reservera sig till förmån för eget yrkande.
____________________
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§ 61
Delegationsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2005-06-22.
b) arbetsutskottets protokoll 2005-08-24.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2005.
d) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni 2005.
e) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juli 2005.
f) Begärt yttrande angående överklagat beslut mål nr 3822-04 Rotel 16
g) Överklagande till Länsrätten angående beslut om överflyttning av ärende
enligt 16 kap. 1 § Socialtjänstlagen.
h)Begärt yttrande angående överklagat beslut mål nr 777-05 Rotel 3.
i) Begärt yttrande angående överklagat beslut mål nr 613-05 Rotel 2.
j)Begärt yttrande angående överklagat beslut mål nr 803-05 Rotel 3.
k)Yttrande över detaljplan för Gulin 1, Karlskrona kommun, Blekinge Län
l)Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
m)Yttrande över planprogram för Flundran 3 m.fl. Saltö, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
n)Yttrande över detaljplan för Aspö 5:68 m fl, Karlskrona kommun.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

§ 62
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Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 25 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 90 Uppdatering av kommunens grafiska profil.
§ 96 Delårsbokslut per den 30 april 2005.
Tekniska nämnden
§ 61 Utvärdering av miljöbilar.
Miljö- och byggnadsnämnden
§ 288 Förslag till besparing inom området Bostadsanpassningsbidrag.
Revisionen
Effektiv vårdkedja.
Kommentarer till inkommet svar på revisionsberättelse.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2005-08-15, mål nr 791-05.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Beslut 2005-07-04, dnr 703-3316-05.
Beslut 2005-07-04, dnr 703-2779-05.
Tillsynsbeslut 2005-07-14, dnr 701-1955-05.
Yttrande över överklagan, dnr 703-4357-05.
Beslut 2005-07-26, dnr 258-4386-05.
Återkallande av tillstånd 2005-08-17, dnr 702-4699-05.
Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och
funktionshindrade i Blekinge län 2005.
Länsstyrelsen i Skåne Län
Rapporten ”individuell plan enligt LSS i Skåne och Blekinge”.
Socialstyrelsen
SOSFS 2005:09 Förordning om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 1983:71) om ledning av hälso- och sjukvård samt hälsoskydd i krig.
SOSFS 2005:10 Kriterier för bestämmande av människans död.
Föreskrifter (SOSFS 1990:16) om metadonunderhållsbehandling och
föreskrivning av opiater på indikation narkomnai.
Forts
§ 62 forts
Meddelanden
Socialstyrelsen
SOSFS 2005: 11 Fortsatta medicinska insatser efter en människas död samt
donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska.
Svenska kommuner och Landsting
Cirkulär 2005:55 Särskild lärarutbildning (SÄL)- lärare för undervisning i
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yrkesämnen- under åren 2005-2008.
Cirkulär 2005:61 Timbelopp för LASS år 2006.
Cirkulär 2005:73 Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2004.
Cirkulär 2005:74 Gymnasieelever vid folkhögskola.
Svenska kommuner och Landsting
Avtal om bibehållet kostnadsansvar för LSS-insatser för person bosatt i annan
kommun- översyn av lagstiftningen behövs.
Socialstyrelsen
Nya bestämmelser om kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), m.m.
Kurser inkomna under juni- augusti 2005.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden protokoll 2005-06-08.
____________________

§ 63
Övriga frågor
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7 september 2005
Lennart Hansson (c) ställer en fråga angående vad som står skrivet i avtalet
avseende färdtjänst.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att det är Blekinge trafiken
som har hand om färdtjänsten.
____________________
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14 december 2005
Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 14 december 2005.
§ 76 Förslag till beslut avseende yttrande avseende ansökan om att bedriva verksamhet för hem
för vård och boende.
§ 77 Förslag till beslut avseende samverkansavtal med Landstinget Blekinge.
§ 78 Förslag till beslut avseende framställan om etablering av NPF Center.
§ 79 Förslag till beslut avseende jämställdhetsplan för handikappnämnden.
§ 80 Förslag till beslut avseende avtal mellan handikappnämnden och CooPartner.
§ 81 Förslag till beslut avseende mål och riktlinjer för en god ekonomisk

hushållning.

§ 82 Förslag till beslut avseende budgetuppföljning per den 30 november 2005.
§ 83 Förslag till beslut avseende förslag internbudget för år 2006 för handikappnämnden.
§ 84 Muntlig information avseende tilldelningsbeslut angående resor daglig verksamhet.
§ 85 Delegationsärende.
§ 86 Meddelanden.
§ 87 Ändrade sammanträdestider
§ 88 Julhälsning
____________________

1

14 december 2005

Plats och tid

Eklidens samlingssal, Hillerödsvägen 35, Karlskrona
onsdagen den 14 december 2005, kl 09.00-10.15

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Karin Landqvist (KD)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund (S)
Anita Seaberg (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 Löftrsöm (S)
Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)
Lennart Hansson (C)
Jörgen Rosell (V)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Maj Olsson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Maj Olsson

Paragraf: 76-88

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 21 december 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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14 december 2005
Dnr
Ledngr

§ 76
Yttrande till länsstyrelsen i Blekinge län över ansökan om att
driva hem för vård eller boende enligt 7 kap 1 § Socialtjänstlagen
- för barn och ungdomar med psykosociala problem,
hörselrelaterade problem och/eller neuropsykiatriska diagnoser.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Emmagården har återtagit
sin ansökan till Länsstyrelsen och därmed behöver ej handikappnämnden avge
yttrande i frågan.
Handikappnämndens beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

3
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Dnr
Ledngr
OC
MAS
§ 77
Förslag till beslut avseende samverkansavtal med Landstinget Blekinge.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att landstinget och länets fem
kommuner undertecknade 1981-03-12 ett samverkansavtal om äldreomsorger i
Blekinge. Inför Ädelöverenskommelsen 1992 utarbetades ett förslag till ändrad
ansvarsfördelning för service och vård till äldre och handikappade i Blekinge.
Förslaget är daterat 1991-02-13. Intentionerna i samverkansavtalet skulle gälla
även efter Ädelreformen.
Handikappförvaltningen har genomfört en mätning över utförda hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Denna
visar att handikappförvaltningens personal utför sjukvårdsinsatser på delegation
och vid s.k. egenvård motsvarande 12 532 timmar/år eller 6,4 årsarbetare.
Landstinget har inte redovisat någon motsvarande mätning över eventuella
sociala insatser utförda i ordinärt boende.
Äldrenämnden har genomfört motsvarande mätning över utförda hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende inom äldreomsorgen. Detta utmynnade i att
äldrenämnden sa upp samverkansavtalet för omförhandling.
Samverkansavtalets aktualitet har ifrågasatts vid flera tillfällen. Vid
ordförandeträffen mellan länets kommuner 2005-10-28 togs frågan åter upp,
varpå övriga kommuner enhälligt beslöt att följa Karlskrona kommuns
äldrenämnds beslut.
Förvaltningen föreslår att handikappnämnden mot denna bakgrund följer
äldrenämndens och övriga länets kommuners beslut och säger upp
samverkansavtalet för omförhandling. Handikappnämnden är beredd fortsätta
utföra hälso- och sjukvårdsinsatser för landstingets räkning under förutsättning
att landstinget betalar kommunens självkostnad from januari 2006.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att säga upp samverkansavtalet med Landstinget Blekinge för omförhandling,
Anders Nordberg föreslår att texten from januari 2006, tas bort i underlaget på
grund av att alla kommuner inte kommer att vara klara med sina beslut i ärendet.
Lena Hjorth (fp) yrkar att det ska stå första kvartalet 2006 i underlaget.
Forts
§ 77 forts

14 december 2005
Förslag till beslut avseende samverkansavtal med Landstinget Blekinge.
Karin Landqvist (kd) yrkar bifall på Lena Hjorts förslag och hoppas på att det
kommer någon förhandsinformation från Landstinget.
Per-Anders Nygård (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Per-Anders Nygårds bifalls yrkande mot Lena
Hjorth yrkande och finner att man har beslutat enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden har således beslutat
att säga upp samverkansavtalet med Landstinget Blekinge för omförhandling,
samt
att texten i underlaget korrigeras enligt förvaltningens förslag.
____________________

Dnr
Ledngr
Teknisk nämnden
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§ 78
Förslag till beslut avseende framställan om etablering av NPF Center.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att funktionshinder som är
”nya” för handikappförvaltningen är barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionshinder (NPF). De vanligaste diagnoserna i denna åldersgrupp är
DAMP/ADHD, Tourette och autism eller autismliknande tillstånd – inklusive
Aspergersyndromet.
Handikappförvaltningen och utbildningsförvaltningen har sedan ett antal år
tillbaka samverkat kring insatserna för barn- och ungdomar i gymnasieåldern
med NPF.
Handikappförvaltningens insatser har inriktat sig på; träningsboende,
korttidsinsatser, kontaktpersoninsatser, familjehem/korttidsfamilj och
boende/fritidsdel i särskild anpassad skolform på annan ort. Den sistnämnda
insatsen genomförs alltid i samverkan med utbildningsförvaltningen.
Handikappförvaltningen och utbildningsförvaltningen planerar att koncentrera
sina gemensamma insatser till ett NPF Center. Målet med NPF Centret skall vara
”att optimera och samla stödet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionshinder i hemkommunen.”
NPF Centret skall innehålla en boendedel för begränsat boende t.ex. under sin
gymnasieutbildning, en korttidsdel för boende-avlastning t.ex. enstaka
vardagar/natt eller helg, lokaler för skolgång/utbildning,
lokaler för boendeträning och social träning.
Totalt skall Centret kunna ta emot upp till åtta ungdomar samtidigt.
Miljön är en mycket viktigt del, då en stor del för ungdomarna, förutom
skolgång, handlar om fritidsstöd. Förvaltningarna har därför inriktad sig på en
etablering av NPF Centret i anslutning till Arena Rosenholm. Motivet för Arena
Rosenholm är flera! Den positiva attityd som Rosenholm inger för ungdomarna
och därmed känslan att få ta del av denna satsning är betydelsefull för just denna
grupp. Gymnasieskolan finns redan etablerad på Rosenholm. Närheten till
idrotten och föreningslivet.
Handikappförvaltningen och utbildningsförvaltningen föreslår därför sina
respektive nämnder, begära hos tekniska nämnden att denne undersöker
möjligheten hos Vasallen att etablera en verksamhet för barn- och ungdomar
med neuropsykiatriska funktionshinder i befintliga lokaler på Rosenholm Arena.
Nämnderna bör också anhålla om en skyndsam handläggning, då behovet av
NPF Centret är mycket påkallat!
forts

§ 78 forts

14 december 2005
Förslag till beslut avseende framställan om etablering av NPF Center.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att begära till tekniska nämnden att till Vasallen undersöka möjligheterna för
etablering av ett NPF Center på Arena Rosenholm.

Karin Landqvist (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt yrkar att
förvaltningen ska återkomma fortlöpande med information.
Anders Ovander (M) yrkat bifall på Karin Landqvist yrkande.
Solveig Einarsdottir (v) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Handikappnämnden har således beslutat
att begära till tekniska nämnden att till Vasallen undersöka möjligheterna för

etablering av ett NPF Center på Arena Rosenholm, samt
att förvaltningen återkommer med fortlöpande information.
____________________

Dnr
Ledngr
OC
KLF

7

14 december 2005

8

§ 79
Förslag till beslut avseende jämställdhetsplan för handikappnämnden.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Kommunfullmäktige antar
årligen i september en kommunövergripande jämställdhetsprogram för
efterföljande år.
Respektive nämnd skall senast under december årligen upprätta en för nämnden
aktuell plan för efterföljande år. Nämndens planer skall följa kommunens
övergripande jämställdhetsprogram.
Handikappförvaltningen har upprättat förslag till jämställdhetsplan för år 2006.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat förslag till jämställdhetsplan för handikappnämnden för år
2006.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

____________________

Dnr
Ledngr
OC

14 december 2005
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§ 80
Förslag till avtal mellan handikappnämnden och CooPartner.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappförvaltningen
har under en längre tid arbetat med att stimulera till att kooperativ verksamhet
startas inom idag befintliga handikappnämnden drivna verksamheter.
Inom den psykiatriska sysselsättningen har intresse visats från en grupp som
idag arbetar med serviceuppgifter såsom, transport, städ, vaktmästeri och
allmänna serviceuppgifter.
Gruppen om sju personer har beslutat sig för att starta ett socialt kopperativ med
namn CooPartner. Kooperativet kommer att drivas som en ekonomisk förening.
Totalt kommer kooperativet att ha 13-15 anställda inklusive delägarna i
kooperativet.
Handikappförvaltningen föreslår att handikappnämnden genom avtal köper
rehabiliteringsplatser av CooPartner, för personer med psykiska funktionshinder.
I upprättat avtal regleras denna överenskommelse mellan handikappnämnden
och CooPartner.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat avtal med CooPartner, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtalet med CooPartner.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

____________________

Dnr
Ledngr
KLF

14 december 2005
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§ 81
Förslag till beslut avseende mål och riktlinjer för en god ekonomisk
hushållning.
Ekonom Helen Wolf informerar om att Den nya lagen om ”God Ekonomisk
hushållning” innebär bl.a. att kommuner och landsting för verksamheten ska
ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Kravet på mål och riktlinjer är nytt i lagstiftningen. Lagen betonar att det är
viktigt att mål och riktlinjer uttrycker realism och handlingsberedskap samt att
de kontinuerligt utvärderas och omprövas. I lagtexten har det inte bedömts
meningsfullt att närmare reglera omfattning och innehåll i mål och riktlinjer inte
heller vilka områden av den kommunala verksamheten som ska omfattas. I
lagtexten sägs också att det måste finnas ett klart samband mellan resursåtgång,
prestationer, handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande
och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelse gentemot
uppställda mål. Nytt är också att förvaltningsberättelsen ska innehålla en
utvärdering av om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat om.
(I sammanhanget kan påpekas att revisionen i sin rapport kring
”Budgetprocessen i kommunen” framfört synpunkten att fullmäktige måste bli
bättre på att fastställa mål för nämnder/verksamheter och att följa upp och
utvärdera dessa mål under hand och att förbättra kopplingen mellan mål och
beslutade budgetramar).
Nämnderna i Karlskrona kommun ska i samband med fastställandet av sin
internbudget för år 2006 även fastställa minst ett verksamhetsmål per nämnd.
Handikappförvaltningen föreslår nämnden att målet fastställs utifrån ”tidpunkt
för beviljad insats”. Således föreslås som verksamhetsmål för
handikappnämnden att; Samtliga, (100 %), personer som har fått ett beslut om
beviljad insats ska ha fått sitt beslut verkställt senast tre månader från
beslutsdatum.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden förslå
Kommunfullmäktige besluta att som verksamhetsmål fastställa
att samtliga personer som fått ett beslut om beviljad insats ska ha sitt beslut
verkställt senast tre månader från beslutsdatum, samt
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Dnr
Ledngr
KLF
OC

14 december 2005
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§ 82
Förslag till beslut avseende budgetuppföljning per den 30 november 2005.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa ett överskott med ca 3 Mkr för år 2005 och att resultatet för årets
första tio månader uppgår till + 3,2 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden
att godkänna budgetuppföljningen per den 30 november, med tillhörande
prognos för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

____________________

Dnr
Ledngr
KLF
OC

14 december 2005
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§ 83
Förslag till beslut avseende internbudget för år 2006.
Ekonom Helen Wolf informerar om att Beloppen i text och tabeller är
huvudsakligen uttryckta i 2005 års prisnivå och lönenivå.
Årsarbetspriset för dagpersonal 407 700 kronor
Årsarbetspriset för nattpersonal 477 800 kronor
Årsarbetspriserna är baserade på en lön om 18 005 kronor i månaden (exkl OB)
samt full vikarieersättning i 36,5 dagar.
Handikappnämnden har i sin grundbudgetbudget för år 2006 balanserat,
nettovolymökningar till en summa av 1 385 tkr. I upprättad sammanställning
över årets ej balanserade volymökningar visar (per den 15:e november) på en
volymökning motsvarande 3 979 tkr.
Volymökningarna har tidigare kommenterats i de månatliga
budgetuppföljningarna.
Förvaltningen har till fullo nyttjat reserven på 2 000 tkr, som ju var avsedd för
oförutsedda behov och för ökat handlingsutrymme under löpande budgetår, för
att balansera dels årets nettovolymökningar dels förlorade intäkter om 1 500 tkr i
sysselsättningsverksamheten.
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 2006, innan fullständig pris – och lönekompensation,
kommer att uppgå till 202 517 tkr och fördelningen mellan verksamheterna
föreslås enligt bilaga1.
Handikappförvaltningens förslag till internbudget för år 2006 uppgår till 205 461
tkr., vilket innebär att föreslagen internbudget överskrider tilldelad budgetram
med 2 107 tkr, efter full kompensation (836 tkr) för upphandlade tjänster.
Forts
§ 83 forts
Förslag till beslut avseende internbudget för år 2006.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att till kommunstyrelsen begära få nyttja den av kommunstyrelsen avsatta
reserven om 3 Mkr för att balansera dels den nettovolymökning som uppstått
inom ramen för LSS beslut under år 2005 och dels balansera minskande intäkter
i sysselsättningsverksamheten om 1 500 tkr

14 december 2005
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att till kommunfullmäktige begära kompensation för årliga prisstegringar som ej
bedrivs i egen regi.
att handikappnämnden fastställer att av den avsatta reserven om 2 000 tkr
används 1 107 479 tkr för att balansera nettovolymökningar under år 2005.
att förvaltningen har prövat att inom ramen för 2006 års internbudget inrymma
kostnader för personlig hemtjänst, men bedömt att ekonomiska förutsättningar
inte föreligger, samt
att i övrigt godkänna upprättad internbudget för handikappnämndens
verksamhet år 2006.
Karin Lanqvist (kd) yrkar att ärendet återremitteras för omarbetning av
internbudgeten med beaktande av den borgliga alliansens yrkande i
kommunfullmäktige.
Bilaga 18.
Lena Hjorth (fp) och Maj Olsson (c) yrkar bifall till Karin Landqvist förslag.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska beslutas vid dagens
sammanträde eller om det ska återremitteras och finner att ärendet ska beslutas
vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder att ärendet avgörs i dag röstar JA och den som biträder Karin Landqvist
återremissyrkande röstar NEJ. Antal angivna röster 13. Omröstning utfaller med
7 JA och 6 NEJ röster.
JA röstade, Ingrid Clausen, Lars Eklund, Anita Seaberg, Per-Anders Nygård,
Kerstin Andersen, Solveig Einarsdottir, Birger Vernersson.
NEJ röstade Anders Ovander, Ann-Charlotte Lövfenberg, Lena Hjorth, Mikael
Lejdeby, Maj Olsson, Karin Landqvist.
Ordförande finner att ärendet skall avgöras i dag.
Forts

§ 83 forts
Förslag till beslut avseende internbudget för år 2006.
Karin Landqvist (kd) meddelar att den borgliga alliansen reservera sig mot det
tagna beslutet till förmån för eget yrkande.
Handikappnämnden har således beslutat enligt arbetsutskottets förslag

14 december 2005
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att till kommunstyrelsen begära få nyttja den av kommunstyrelsen avsatta
reserven om 3 Mkr för att balansera dels den nettovolymökning som uppstått
inom ramen för LSS beslut under år 2005 och dels balansera minskande intäkter
i sysselsättningsverksamheten om 1 500 tkr
att till kommunfullmäktige begära kompensation för årliga prisstegringar som ej
bedrivs i egen regi.
att handikappnämnden fastställer att av den avsatta reserven om 2 000 tkr
används 1 107 479 tkr för att balansera nettovolymökningar under år 2005.
att förvaltningen har prövat att inom ramen för 2006 års internbudget inrymma
kostnader för personlig hemtjänst, men bedömt att ekonomiska förutsättningar
inte föreligger, samt
att i övrigt godkänna upprättad internbudget för handikappnämndens
verksamhet år 2006.
Karin Landqvist, Anders Ovander, Ann-Charlotte Lövfenberg, Lena Hjorth,
Mikael Lejdeby, Maj Olsson reserverar sig till förmån för eget förslag.
____________________

§ 84
Information avseende tilldelningsbeslut angående resor daglig verksamhet.

14 december 2005
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Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att upphandling avseende
resor daglig verksamhet har skett och att två anbud har kommit in.
Efter utvärdering beslöt man att Kallinge Taxi AB, skulle få utföra våra resor till
daglig verksamhet.
När tilldelningsbeslutet blev känt så överklagade Bergkvara buss till Länsrätten,
där dom anser att handikappförvaltningen har gjort en felaktig utvärdering.
Förvaltningen har svarat på föreläggandet från Länsrätten i Blekinge, men
bedömde att det fanns en stor risk att Länsrätten skulle besluta att upphandlingen
skulle göras om och därför gjorde förvaltningen den bedömningen att
upphandlingen skall avbrytas och göras om för att vinna tid.
Diskussion förs med Bergkvara buss om förlängning av nuvarande avtal.
Handikappnämndens AU beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

§ 85
Delegationsbeslut.

14 december 2005
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 200-11-30.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober 2005.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2005.
d) Ansökan om avseende ledsagning enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §.
e) Förslag till beslut om utdelning ur Krister Nilsson fond.
f) Yttrande över detaljplan för Aspö 5:68 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge
Län.
g) Yttrande över planprogram för Flundran 3 m.fl, Karlskrona Kommun,
Blekinge Län.
h) Yttrande över detaljplan för Bastasjö, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

§ 86
MEDDELANDEN.
Kommunfullmäktige
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§ 150 Kommunala val.
§ 153 Friskvårdspolicy för Karlskrona kommunkoncern.
§ 158 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2005.
Tekniska nämnden
§ 102 Kommunala val
Socialstyrelsen
SOSFS 2005:23 Smittspårning.
SOSFS 2005:24 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1)
om läkemedelshantering
Länsstyrelsen Blekinge Län
Beslut 05-10-27 dnr 702-4827-05
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2005-10-24 mål nr 777-05 rotel 3
Dom 2005-11-10 mål nr 765-05 rotel 2
Dom 2005-11-17 mål nr 613-05 rotel 2
Beslut 2005-11-25 mål nr 1183-05 E rotel 3
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2005-10-19
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2005-11-08
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundets Blekinges protokoll 2005-10-20
____________________

§ 87
Information angående ändrade sammanträdestider.
Ordförande informerar om att handikappnämndens AU är flyttat till den 25
januari och att handikappnämndens sammanträde är flyttad till 8 februari.

14 december 2005
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Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

§ 88
Julhälsning
Ordförande tackade handikappnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän för
året som gått och önskar samtliga en God jul och ett Gott nytt år.

14 december 2005
____________________
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