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13 februari 2008

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 13 februari 2008.
§1

Anmälan till fullmäktige (SoL 16 KAP § 6H) av ej verkställda beslut.

§2

Granskning av likvärdigt biståndsbedömning i Karlskrona kommun.

§3

Regler för ersättning till kommunen för placerade barn och ungdomar.

§4

Handikappnämndens mål 2008-2010.

§5

Internbudget 2008.

§6

Ändring i delegationsreglemente för handikappnämnden.

§7

MEDDELANDE.

§8

Delegeringsbeslut.

____________________
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Plats och tid

Enigheten, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 13 februari 2008, kl 09.00 – 10.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Karin Månsson (KD)
Lena Hjorth (FP)
Lena Ryge (S)
Håkan Lagergren (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Anita Seaberg (S)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (S)
Lars Rydell (S)

Övriga deltagare ersättare

Marianne Franzen (M)
Gerd Sjögren (M)
Maj Olsson (C)
Suada Keran (S)

Övriga närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lena Hjorth (fp)

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Karin Månsson

Justerande

___________________
Lena Hjorth

Paragraf: 1- 8

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 19 februari 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
________________
Elisabeth Arebark
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Diariet
Kommunfullmäktige

§1
Anmälan till fullmäktige ( SoL 16 kap § 6h ) av ej verkställda beslut inom
SoL 4 Kap 1 §.
Till fullmäktige skall nämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 4 Kap 1 § SoL som inte kan verkställas inom 3
månader från beslutsdatum. Motsvarande skyldighet gäller även beslut där
verkställigheten avbrutits och inte verkställts på nytt inom 3 månader.
Vid rapporteringstillfälle 071231 fanns 0 individbeslut som ej var verkställda.
Handikappnämndens AU föreslåR handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till fullmäktige

Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

Diarie
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Revisionen
Ledngr

§2
Granskning av likvärdig biståndsbedömning i Karlskrona kommun.
Kommunrevisionen har lämnat en rapport till Handikappnämnden efter
granskning av biståndsbedömningen i verksamheten. Där ges förslag till
förbättringsåtgärder i förvaltningens arbete i syfte att ge förutsättningar för en
rättssäker och i övrigt ändamålsenlig handläggning. Dessa är som följer:
- Statistik över överklaganden och hur domar fallit bör redovisas i
myndighetskontorets verksamhetsberättelse.
- En processkartläggning av handläggningsprocessen bör genomföras.
- Heltäckande rutiner bör utarbetas som omfattar alla de aktiviteter som ingår i
handläggningsprocessen inklusive överlämning till utförare och uppföljning av
insatser.
- De mål som sätts för de biståndsbedömda insatserna bör vara tydligare.
- Nämndens riktlinjer bör presenteras i ett samlat dokument.
- I utredningarna bör det framgå att kommunicering genomförts eftersom detta är
ett av nämndens mål för verksamheten.
- Uppföljningen av att genomförandeplaner/arbetsplaner upprättats och att dessa
håller en god kvalitet bör utvecklas.
- Ledningssystemet för kvalitet definieras och integreras med ordinarie styr- och
planeringssystem.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
1. att dessa förbättringsåtgärder integreras i förvaltningens målarbete 2008,
2. att uppföljning av arbetet redovisas för nämnden i samband med utvärdering
av måluppfyllelsen för 2008,
3. att nämnden också avgör om man vill ge något särskilt direktiv till
förvaltningen utifrån revisionens granskningsrapport, samt
4. att revisionen skiljer på handikappförvaltningen och äldreförvaltningen
granskning av likvärdig biståndsbedömning i Karlskrona kommun
fortsättningsvis.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
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Dnr
Ledngr
Ekonomi
OC

§3
Regler för ersättning till kommunen för placerade barn och ungdomar.
Handikappförvaltningen har barn och ungdomar som får vård eller omvårdnad i
annat hem än det egna, t ex i familjehem, institution eller elevhem. Det finns ett
stort behov för förvaltningens handläggare av dessa ärenden att klargöra vilka
regler som gäller för kommunens rätt att ta ut ersättning för de kostnader man
har för placeringen dels för de som är under 18 år och dels för de som fyllt 18 år.
I socialtjänstlagen kap 1 § 2 fastställs att ”Med barn avses varje människa under
18 år.”
Handikappförvaltningen har tagit fram och sammanfattat regler som gäller för
föräldrars ersättning till kommun för placerade barn under 18 år samt samt vad
som gäller för placerade ungdomar 18 år och äldre.
Förvaltningen avser att komplettera med tydliga interna rutiner för
handläggningen av dessa ärenden; vem som gör och ansvarar för vad, vilka
blanketter som ska användas osv.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
1. att anta föreslagna regler för föräldrars ersättning till kommunen för
placerade barn under 18 år och för ungdomar 18 år och äldre, samt
2. att uppdra åt förvaltningen att utarbeta tydliga rutiner för
handläggningen av dessa ärenden.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

Dnr
Ledngr
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OC

§4
Handikappnämndens mål 2008 – 2010.
Ärendet återremitterades vid sammanträdet den 11 december 2007 med
anledning av en formulering i det tidigare måldokumentet som handlade om att
nämndens mål endast kan förändras i samband med att kommunfullmäktige
beslutar om budget.
Detta har nu retts ut med stöd av kommunjurist Lennarth Eriksson och
granskningen visar att det inte finns hinder för nämnden att besluta om nya mål
för verksamheten- tvärtom är det ett uppdrag från KF till nämnderna att besluta
om mål för sina verksamheter. Målens koppling till budget ska göras i den
bemärkelsen att nämndens mål ska vara förenliga med den budget som är tagen
av KF. Måluppfyllelsen i verksamheten ska kontinuerligt läsas av i förhållande
till aktuell budget och det är nämnden ansvar att prioritera vissa mål framför
andra om situationen uppstår att budgeten är på väg att överskridas.
Handikappnämndens ordförande har lämnat ett förslag om formulering av mål
för verksamheten till förvaltningen för bearbetning.
Förslaget omfattar även fortsättningsvis ”Fyra byggstenar” som rubrik med ett
antal inriktningsmål. Serviceutfästelserna som tidigare antagits av nämnden
utgår. Dessa ska ersättas med uppnåendemål på alla nivåer i förvaltningen.
Förvaltningen har diskuterat föreslagna inriktningsmål och ställer sig bakom
dessa.
Yrkanden
Per-Anders Nygård (s) yrkar bifall när det gäller inriktningsmålen, men yrkar
avslag när det gäller att man inte ska använda sig av serviceutfästelser.
Ingela Abramsson (c) och Lena Horth (fp) yrkar bifall förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Ingela Abramssons och Lena Hjorths
bifallsyrkande mot Per-Anders Nygårds avslagsyrkande.
Ordförande finner att man har beslutat enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs.

§ 4 forts
Handikappnämndens mål 2008 – 2010.

Forts
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Följande voteringsproposition godkänns: den som vill biträda förvaltningens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Per-Anders Nygårds avslagsyrkande
röstar nej.
Följande röstar ja: Lena Hjorth (fp), Håkan Lagergren (m), Ann-Charlotte
Löfvenberg (m), Anders Ovander (m) och Ingela Abramsson (c) och
ordföranden.
Följande röstar nej: Len Ryge (s), Per-Anders Nygård (s), Rolf Abrahamsson (s),
Anita Seaberg (s), Fredrik Wallin (s) och Lars Rydell (s)
Handikappnämnden beslutar således med sex ja-röster mot sex nej- röster.
Ordförande avger sin utslagsröst till förmån för förvaltningens förslag och finner
att handikappnämnden har beslutat enligt handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar således
att anta upprättade inriktningsmål för perioden 2008-2010.
___________

Diariet
Ledngr
Politiker
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Alla på HF

§5
Ändring i delegationsreglemente för Handikappnämnden
Handikappförvaltningen vill göra en ändring i delegationen med anledning av att
den praktiska arbetsuppgiften har flyttats till en annan tjänst i verksamheten.
Uppdrag: Placering i omkostnadsnivå för kontaktpersoner (LSS §§ 7 och 9:4)
Delegationsändring: Från fritidskonsulent till kontaktpersonsamordnare
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att delegation för ovan angivet uppdrag innehas av kontaktpersonsamordnaren
(ej fritidskonsulenten).
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

Diariet
KLF
Ledngr
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§6
Handikappnämndens internbudget år 2008
Ekonom Helen Wolf informerar om att samtliga belopp i text och tabeller är
uttryckta i 2008 års pris- och lönenivå.
För år 2008 lämnas ett kommunbidrag till handikappnämnden om 236 479 kkr.
Jämfört med år 2007 har nämnden erhållit 8 Mkr i utökat kommunbidrag avsett
för volymökningar. Nämnden har i sin budget redogjort för planerade åtgärder
uppgående till motsvarande belopp.
Liksom tidigare år ges full kompensation för ökade personalkostnader (11 140
kkr), ökade hyreskostnader (270 kkr) samt för personalintensiva externa köp av
tjänster (1 244 kkr). Vidare räknas intäkterna upp med 3 % avseende avgifter
och 1,74 % avseende externa intäkter (- 1 061 kkr) och en justering görs för
sänkning av PO med 0,28 procentenheter (-383 kkr).
En skillnad mot tidigare år är dock att nämnden inte erhåller kompensation för
prisökning för kostnader som inte avser personal eller hyror. Förvaltningen
uppskattar att med en inflation på 2,5 % innebär detta ett effektiviseringskrav
motsvarande 1 Mkr.
Därutöver har nämnden erhållit minskat kommunbidrag med 1,3 Mkr år 2008 i
enlighet med RUPen (det resultatförbättrande programmet).
RUPen
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för år 2007 och planer för
åren 08-09 att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med nämnderna ta fram
förslag till åtgärder i syfte att förbättra kommunens resultat.
Inriktningen i programmet är att besparingar på 9 miljoner kronor ska nås år
2007, 28 miljoner år 2008 och 61 miljoner år 2009. För handikappnämndens del
innebär detta effektiviseringar motsvarande 1,3 Mkr år 2008, 3,1 Mkr år 2009
samt 3,5 Mkr år 2010.
RUP:ens effektiviseringskrav på handikappnämnden i form av minskat anslag
för år 2008 är inte beaktat i den budget som handikappnämnden fattade beslut
om i sitt septembersammanträde. Förvaltningens förslag till effektiviseringar
med anledning av RUPen är att de medel som finns avsatta i 2008 års budget för
en utökning av det administrativa stödet utgår, innebärande en besparing om 350
tkr, dessutom föreslås ett av våra särskilda boenden inom Team HO Vuxna göra
förändringar av sin nattbemanning innebärande en besparing om 510 tkr. Totalt
görs effektiviseringar motsvarande 860 tkr med en resultateffekt år 2008 på
Forts
§ 6 forts
Handikappnämndens internbudget år 2008
775 tkr. Det återstår då ca 525 tkr för att nämnden till fullo skall ha fullgjort sitt
uppdrag år 2008 i enlighet med RUPen. Dessa 525 kkr föreslår förvaltningen
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fördelas ut som ett besparingskrav på Teamen i förhållande till antal årsarbetare,
varför effektiviseringsåtgärder med anledning av RUPen år 2008 anses vara
uppfyllda.
Årsarbetspriset för dagpersonal 449 790 kronor
Årsarbetspriset för nattpersonal 527 100 kronor
Årsarbetspriserna är baserade på en lön om 20 120 kronor i månaden exklusive
OB-ersättning (20 620 kr för autismverksamhet och resurspersonal) samt
vikarieersättning i 35,5 dagar (15,5 dagar för daglig verksamhet och psykiatrins
sysselsättning). Kompensation för vikarie utgår med 90 % av ordinarie
personals lön.
Personalkostnaderna i verksamheterna arbetsledning, myndighetsutövning samt
administrativ personal ersätts enligt faktisk månadslön. Någon kompensation för
vikarier vid semester eller sjukdom utgår inte i dessa verksamheter.
Övriga kostnader samt intäkter
Full kompensation för lokalkostnader utgår. Bilkostnader ersätts enligt
internbudget 2007. I övrigt ersätts varje boende med ett generellt platsbidrag
uppgående till ca 7 100 kronor per plats och år. Intäkterna är budgeterade på
varje verksamhet och ansvar enligt av nämnden fattade beslut om avgifter,
varför all verksamhet är nettobudgeterad.
Prognostiserad obalans
Volymökningar och vårdtyngdsförändringar som är verkställda under 2007 är
beaktade och inrymda i nämndens internbudget så är även effektiviseringskrav i
enlighet med RUP:en. Därutöver finns utrymme för volymökning under år 2008
i enlighet med nämndens budgetförslag.
Nämndens budget är trots ovan nämnda inte i balans med den verksamhet som
förväntas bedrivas under året. Underskottet beror dels på förseningar i planerade
åtgärder under 2008 (1,7 Mkr), dels vårdtyngdsökningar (3,9 Mkr) och dels
volymökningar (0,5 Mkr).
Fördelade organisatoriskt på teamen fördelar sig underskottet enligt följande;
Team Psykiatri / NPF : 3,6 Mkr
Team HO vuxna samt assistans: 2,5 Mkr
Team HO barn /autism: Inget underskott
Totalt: 6,1 Mkr.
Underskotten är till stora delar av engångskaraktär och i takt med att planerade
åtgärder verkställs i form av nämndens boendeplan försvinner underskott
motsvarande 4,3 Mkr. Det är emellertid inte tillfredställande att budgeten inte
innehåller någon reserv för verksamhetsförändringar vilket gör nämnden
ekonomiskt sårbar då diskrepans uppstår mellan planerad verklighet och faktisk
verklighet.
Forts
§ 6 forts
Handikappnämndens internbudget år 2008
För att säkerställa att grundstrukturen i nämndens verksamhet är anpassad till
individens behov samt till en effektiv drift har förvaltningen beslutat att anlita
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extern konsulthjälp för att genomföra en analys av vårdtyngd, bemanning och
verksamhetsförutsättningar.
Därutöver bedrivs ett intensivt arbete med att hitta nya mer ändamålsenliga
lokaler dels för korttidsverksamheten dels för särskilda boenden inom
handikappomsorgen för att därigenom kunna frigöra resurser. De nu ovan
nämnda åtgärderna bedöms dock inte kunna få nämnvärd resultateffekt under år
2008 så förvaltningens bedömning är att nämndens verksamhet, allt annat lika,
kommer att redovisa ett underskott i storleksordningen 6 Mkr.
Internbudgets fördelning på nämndens verksamheter
Internbudgeten är i sin helhet en nettobudget. Samtliga intäkter har beaktats och
förts till den verksamhet de tillhör.
Budgetramen för år 2008 uppgår till 236 479 tkr och fördelningen mellan
verksamheterna föreslås utgå enligt upprättad bilaga.
Handikappförvaltningens förslag till internbudget för år 2008 uppgår till 236
479 tkr, vilket innebär att föreslagen internbudget är i balans och
överensstämmer med av fullmäktige anslagna medel för verksamhetsåret 2008.
Här redovisas nämndens kostnader för utskrivningsklara patienter som inte har
kunnat erbjudas insats av kommunen och därmed inte kunnat skrivas ut från
landstinget. Verksamheten redovisar ett överskott för år 2007 motsvarande 460
tkr och föreslås oförändrad ram.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
1. att godkänna förelagd internbudget för handikappnämndens verksamhet år
2008.
2. att uppmana handikappförvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att
minimera underskottet för år 2008
3. att handikappnämnden till kommunfullmäktige anmäler att det finns en
uppenbarrisk att nämndens budget för år 2008 kommer att överskridas med 6
Mkr
4. att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till sammanträdet den 19 mars
2008 med förslag på åtgärder som innebär att nämnden kan uppvisa ett
nollresultat vid utgången av 2008.
Forts

§ 6 forts
Handikappnämndens internbudget år 2008
Yrkanden
Lena Ryge (s) och Anita Seaberg (s) yrkar återremiss och att förvaltningen tar
fram en konsekvensbeskrivning innan beslut fattas.
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Anders Ovander (m)och Lena Hjorth (s) yrkar bifall på Lena Ryges och Anita
Seaberg återremissyrkande, samt att förvaltningen får i uppdrag att komma
tillbaka med förslag på en budget i balans och en konsekvensanalys, samt att
under tiden så arbeta förvaltningen utifrån det lagda förslaget till internbudget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras.
Ordförande finner att ärendet ska återremitteras.
Handikappnämnden beslutar således
att återremittera ärendet.
_____________
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§7
MEDDELANDE
Kommunfullmäktige
§ 168 Budget 2008 och plan 2009-2010 för Karlskrona kommunkoncern.
§ 180 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 181 Kommunala val
§ 184 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007.
§ 186 Alkohol och drogpolicy.
§ 190 Förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd
mot olyckor, 2008-2010.
§ 193 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
november 2007.
§ 194 Förslag till jämställdhetsprogram.
Kommunledningsförvaltingen
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2008.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Barn i familjehem i Blekinge län 2005 – 2006.
Beslut 2008-01-09, dnr 701-283-08, uppföljning av beslut från
verksamhetstillsyn beträffande samverkan av insatser inom LSS/SoL med fokus
på barn och ungdom i Karlskrona kommun.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2007-12-17, mål nr 1048-07 Rotel 3.
Blekinge Tingsrätt
Dom 2007-12-28, mål nr B 2146-07
Kammarrätten i Jönköping
Protokoll 2008-01-10, mål nr 102-08
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 07:61 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Cirkulär 07:64 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2008.
Cirkulär 07:71 Utveckling av sociala barn- och ungdomsvården.
Cirkulär 07:83 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
för år 2008.
Cirkulär 08:6 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2008.
Cirkulär, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008.
Cirkulär 08:9 Kunskapsförstärkning inom vård och omsorg i måltids- och
näringsfrågor.
Beslut nr 9, 2007-12-14, Höjning av omkostnadsersättning till uppdragstagare i
rekommendationer för år 2008.
Forts
§ 7 forts
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MEDDELANDE
Socialstyrelsen
SOSFS 2007:17 Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av
ärenden som avser äldre personer.
SOSFS 2007:18 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av
intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
SOSFS 2007:19 Basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m.
SOSFS 2007:20 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:17) om blodverksamhet.
SOSFS 2007:21 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:18) om transfusion av
blodkomponenter.
SOSFS 2007:22 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11)
om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
SOSFS 2007:23 Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och
sjukvården.
Socialstyrelsen
Meddelandeblad december 2007. Uppgifter för beräkning av avgifter för äldreoch handikappomsorgen 2008.
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden protokoll 2007-12-04.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2007-12-12.
_________________
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§8
Delegeringsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2008-01-23.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2007.
c) Komplettering begärd av AU av tidigare sammanställning gällande uppdrag
inför omprövning av riktlinjer för ledsagarservice jml LSS i samband med
utlandsresa.
d) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge Län och revisorer enligt 16 kap §§ 6f,g
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställt.
e) Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:1 m.fl. (Västra Mark).
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

1

19 mars 2008

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 19 mars
2008
§ 9

Årsbokslut för handikappnämnden år 2007

§ 10 Personalbokslut för handikappnämnden 2007
§ 11 Årsredovisning av klagomål/synpunkter/beröm samt anmälningar enligt
Lex Sarah och LSS 24 a
§ 12 Revisionsrapport Granskning av vårdkedjan för psykiskt funktionshindrade
§ 13 Verksamhetsberättelse för handikappnämnden för år 2007
§ 14 Åtgärdsförslag med anledning av redovisad obalans i internbudget 2008
§ 15 Samverkansavtal med Landstinget
§ 16 MEDDELANDE
§ 17 Delegationsbeslut
____________________
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19 mars 2008

Plats och tid Enigheten, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
Onsdagen den 19 mars 2008, kl. 09.00 – 11.45
Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare ersättare

Karin Månsson (kd)
Lena Hjort (fp)
Lena Ryge (s)
Håkan Lagergren (m)
Ann-Charlott Löfvenberg (m)
Anders Ovander (m)
Ingela Abramsson (c)
Per-Anders Nygård (s)
Rolf Abrahamsson (s)
Anita Seaberg (s)
Nina Anderbjörk (s)
Nils Johansson (sd)
Fredrik Wallin (s)
Marianne Franzén (m)
Ann-Heléne Berggren (m)
Gerd Sjögren (m)
Bengt Jonsson (fp)
Maj Olsson (c) t.o.m. § 9-14
Lars Rydell (s)
Rose-Marie Larsson (sd)

Övriga närvarande tjänstemän Maria Persson, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Jan Johansson, verksamhetschef
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare
Susanne Johannesson, områdeschef
Kent Lindström, områdeschef
Jörgen Aronsson, områdeschef
Sekreterare

Lars Fryksén

Utses att justera

Lena Ryge

Sekreterare

____________________
Lars Fryksén

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Lena Ryge

§§ 9 – 17
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Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
___________________
Lars Fryksén

2008 anslagits på
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Dnr
KLF
Ledngr
OC

§9
Årsbokslut för handikappnämnden år 2007
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappförvaltningen har tagit fram
bokslut för verksamhetsåret 2007. Föregående års siffror anges inom parentes.
Nämnden har för sin verksamhet erhållit kommunbidrag på 221 006 tkr (212 524
tkr). Avvikelsen mot budget är således +248 tkr (+1 780 tkr).
Investeringar i inventarier har under året uppgått till 32 tkr (104 tkr).
Semesterlöneskulden fortsätter att växa i absoluta tal, dock inte i antal dagar, där
vi istället ser en minskning, och uppgår vid årets slut till 10 961 tkr (10 860 tkr).
Ökningstakten har minskat för tredje året i rad och jämfört med föregående år
från fyra till en procent.
Förvaltningen har i sina senaste prognoser aviserat att verksamheten kommer att
kunna bedrivas inom budgetramen, vilket också har blivit fallet. Nämnden
redovisar ett överskott mot budget på 248 tkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna det upprättade årsbokslutet för 2007.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
_________________
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Dnr
KLF
Ledngr
OC

§ 10
Personalbokslut för handikappnämnden år 2007
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar om att 2007 års personalstatistik
är upprättad. Denna omfattar samtliga tre tertial med jämförande siffror för åren
2006 och 2005.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna det upprättade personalbokslutet för 2007.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
_________________

Dnr
Ledngr
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OC

§ 11
Årsredovisning av Klagomål/synpunkter samt anmälningar enligt Lex
Sarah och LSS § 24 a.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att handikappförvaltningen tar
emot och behandlar klagomål och synpunkter från medborgarna enligt gällande
regler i Karlskrona kommun. Förvaltningen har vid en särskild granskning av
revisionen (2006/07) fått mycket väl godkänt avseende interna rutiner för
klagomålshanteringen.
Under 2007 har handikappförvaltningen mottagit och behandlat 27 ärenden, som
fördelar sig enligt följande:
Klagomål verksamhet 12 st
Klagomål/överklagan beslut 6 st
Klagomål avgifter/ersättningar 4 st
Klagomål resor daglig verksamhet 2 st
Synpunkter tryckmaterial 1 st
Under 2007 har handikappförvaltningen mottagit och behandlat 5 st anmälningar
enligt LSS § 24 a. Anledningar till anmälan är följande;
Stöld 2 st
Bemötande/våld och hot (brukare gentemot personal) 1 st
Bemötande/kränkning (personal gentemot brukare) 2 st
Därtill en anmälan enligt Lex Sarah:
Läkemedelshantering 1 st.
Anmälningar enligt LSS § 24 a och Lex Sarah (finns särskild blankett)utreds och
vidtagna åtgärder dokumenteras. Redovisning sker enligt uppdrag till
Länsstyrelsen en gång om året.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad redovisning avseende klagomålshantering för år 2007.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

Dnr
KLF/KS

Dnr 2007.0722.007
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Ledngr

§ 12
Revisionsrapport Granskning av vårdkedjan för psykiskt
funktionshindrade
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att 2007 genomförde Ernst &
Young AB på uppdrag av revisorerna i Landstinget Blekinge och Karlskrona
och Sölveborgs kommuner en granskning av vårdkedjan för psykiskt
funktionshindrade. Som ett resultat av granskningen har man i en rapport lämnat
ett antal rekommendationer till berörda huvudmän. Revisorerna önskar erhålla
Kommunstyrelsens kommentarer till dessa rekommendationer.
Handikappförvaltningen i Karlskrona lämnar svar enligt nedan med anledning
av de rekommendationer som ges i rapporten. Handikappnämnden ska yttra sig
över förvaltningens förslag till svar innan ärendet går vidare till
Kommunstyrelsen.
1. PSVO ska vara politiskt forum för att dra upp riktlinjer för samverkan
kring målgruppen. Det återstår för PSVO att tydliggöra hur man vill att
denna samverkan ska se ut. Handikappförvaltningen menar att det
politiska uppdraget måste vara tydligt till tjänstemännen och att
återrapportering ska krävas. Om psykiatrifrågorna ska kunna drivas på
ett framgångsrikt sätt inom motsvarande organ på tjänstemannasidan,
LSVO, är vårt förslag att man där bildar ett särskilt psykiatriutskott –
där ska ingå länets förvaltningschefer med ansvar för socialpsykiatrin
och förvaltningschef för landstingets psykiatri.
2. En gemensam definition av gruppen psykiskt funktionshindrade ska tas
fram av LSVO/psykiatriutskottet och godkännas av PSVO.
3. Verksamhetsansvariga i Handikappförvaltningens psykiatri anser att det
bör vara ett fortsatt utvecklingsarbete, främst inom landstinget, för att
följa upprättade OVK-rutiner.
4. MAS (som ansvarar för OVK i Handikappförvaltningen) har fått i
uppdrag undersöka möjligheten att komplettera OVK med ett fält där
mål för insatserna anges.
5. Det är ett problem att landstingets psykiatriska öppenvård inte har
tillgång till OVK; det innebär att man inte kan upprätthålla en löpande
dokumentation kring varje individ (viktigt när två huvudmän står för
olika typer av insatser).
Forts

§ 12 Forts
Revisionsrapport Granskning av vårdkedjan för psykiskt
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funktionshindrade.
6. Det finns en rutin för upprättande av dokumentet BAH i
Handikappförvaltningen; när det saknas i enstaka fall är det av särskilda
skäl som kan förklaras.
7. Arbetet med utveckla och kvalitetssäkra genomförandeplaner för varje
individ är en prioriterad uppgift i handikappförvaltningens målarbete
under 2008.
8. Handikappförvaltningen har inom ramen för Miltonprojektet initierat
träffar, studiebesök och en gemensam föreläsning på temat samverkan
kommun – landsting inom psykiatrin med ambitionen att få till stånd ett
samverkansavtal mellan Karlskrona kommun och de båda sektorerna
vid landstingets psykiatri. Förvaltningschefen fick frågan till protokollet
i samband med att föreliggande revisionsrapport lyftes i PSVO och där
finns nu ett uppdrag till förvaltningschefen för landstingets psykiatri att
sammankalla berörda kring ett sådant avtal. Ärendet ska följas upp av
PSVO.
9. Forum för operativ samverkan finns i viss mån i den arbetsgrupp som
verkat med medlemmar från handikappförvaltningen och landstinget.
Ett samverkansavtal skulle tydliggöra gruppens uppdrag och mandat.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna beskrivningen av de åtgärder som görs för att följa de
rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten och att beskrivningen
lämnas som underlag för kommunstyrelsens kommentarer till
kommunrevisionen.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
_________________

Dnr
Ledngr
OC

Dnr 2008.0036.041
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§ 13
Verksamhetsberättelse för handikappnämnden för år 2007.
Handikappförvaltningen redovisar årsberättelser för det gångna året för samtliga
av handikappnämndens verksamheter.
Årsbokslutet är den samlade redovisningen, som anger måluppfyllelse och
ekonomiskt resultat. Nytt för i år är att redovisning av inkomna klagomål under
året finns med i verksamhetsberättelsen på uppmaning av revisorerna.
Ledningsgruppens mål för förvaltningen under 2007 utgörs av en handlingsplan
i vilken måluppfyllelsen redovisas.
Övriga verksamheter redovisar årets arbete och resultat enligt den mall, som
användes förra året.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2007.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
_________________

Dnr
KLF
KS/KF
Ledngr

Dnr 2008.0092.042
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§ 14
Åtgärdsförslag med anledning av redovisad obalans i internbudget 2008.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att handikappnämndens budget
för 2008 (plan 2009-2010) beslutades av en enig nämnd (sep 07) och av
kommunfullmäktige (nov 07). Sedan dess har olika händelser påverkat
kostnadsbilden för verksamheten vilket inneburit att förvaltningen inte kunnat
lägga en internbudget i balans för 2008. Det gäller som följer:
1) 2008 – 2010 avgår för RUP-ågärder i handikappförvaltningens budget 2008
1,3 milj, 2009 3,1 milj, 2010 3,5 milj (ackumulerat). Rup-åtgärd 2008 är beaktad
i förvaltningens förslag till internbudget.
2) Ett beslut att nämnderna inte får kompensation för prisökningar (hyror och
personal undantaget) innebär ett effektiviseringskrav på nämndens verksamheter
motsvarande 1 miljon kr under 2008. Effektiviseringen är beaktad i
förvaltningens förslag till internbudget.
3) Vårdtyngdsökningar, uppsägningar av avtal, förseningar i byggnationer, viss
volymökning (förändringar som blivit kända dec 07) motsvarar en
kostnadsökning à 6,1 milj kr under 2008. Denna obalans redovisades i den
internbudget som nämnden skulle fatta beslut om 080226. Det är viktigt att
notera att ingående obalans är av engångskaraktär, 4,3 milj av redovisat
underskott hämtas in när planerade byggnationer står klara den 1 oktober 2008.
Nämndens beslut blev att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag
att till nästa sammanträde återkomma med förslag till sådana åtgärder som gör
att nämnden kan redovisa ett nollresultat vid utgången av 2008.
Lägesbeskrivningen talar om att vi står inför en s k målkonflikt.
Kommunfullmäktige har tagit följande beslut när målkonflikter uppstår i
nämndens verksamhet (KF § 71 980429):
a) Respektive nämnd anmodas att bedriva sin verksamhet inom beslutad
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
b) Vid konflikt mellan målsättningar och tilldelade anslag är det
anslagsbeloppen som gäller, till dess att kommunfullmäktige har förändrat
målsättningarna eller förändrat tilldelade medel.
Nämnderna har ansvar för att rapportera om de ej kan uppfylla de mål och
åtaganden som kommunfullmäktige beslutat om och därvid också föreslå
åtgärder. I de fall en nämnd upptäcker risk för överskridande av andra skäl
skall nämnden omgående inom ramen för sina befogenheter vidta åtgärder
för att kompensera detta.
Forts.
§ 14 forts
Åtgärdsförslag med anledning av redovisad obalans i internbudget
2008.
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Handikappnämnden har med sitt beslut att återremittera internbudgeten tagit det
första steget i enlighet med fullmäktiges direktiv. Förvaltningen kommer här
nedan att redovisa sin bedömning utifrån det beslutet och därefter föreslå ett
antal åtgärder som nämnden har att ta ställning till i kommande beslut. Därmed
har förvaltningen fullgjort sitt uppdrag i den uppkomna målkonflikten.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens chefgrupp väljer att göra en realistisk framställning av
möjligheten att genom olika åtgärder lägga fram förslag till en internbudget i
balans 2008.
Nämndens ansvarsområde lyder under en stark lagstiftning. Konsekvensen av att
inte verkställa beslut som våra brukare har rätt till utifrån en individuell
bedömning innebär inte bara en förlust för den enskilde, utan är i ett
kommunperspektiv förenat med föreläggande om vite. Principen vid utdömande
av vite är att det alltid ska kosta kommunen mer att avstå från att verkställa en
beviljad insats, än vad man sparar på att skjuta upp (avstå från) att verkställa
den.
Förvaltningens chefgrupp har inte för avsikt att redovisa några förslag som leder
till att nämnden tvingas göra avsteg från gällande lagstiftning. Endast ett tydligt
direktiv i motsatt riktning från nämnden anser vi kan avmantla oss vårt
tjänstemannaansvar i det avseendet.
Förvaltningens chefgrupp tar sitt ansvar för nämndens verksamhet och ekonomi
genom att föreslå ett antal åtgärder som gemensamt syftar till att vi ska bedriva
en verksamhet med effektiva och produktiva processer inom lagstiftningens
ramar.
Några av de åtgärder som vi föreslår har effekt på kort sikt, med det menar vi att
de kan påverka resultatet under 2008. Ett antal åtgärder är av strukturell art och
långsiktiga till sin karaktär – dessa menar vi i chefgruppen är viktiga för
kommande utveckling av nämndens verksamhet och ekonomi. Nämnden har av
tradition tagit ekonomiskt ansvar för flera åtaganden gentemot våra brukare som
inte är tvingande i lagens mening. Från förvaltningen vill vi betona vikten av att
nämnden tar ställning till att ompröva tidigare fattade beslut där vi inte är låsta i
en lagstiftning – med den utveckling vi ser framför oss av kommande behov
måste prioriteringar börja göras för att nämnden fortsättningsvis ska kunna leva
upp till sitt mål om god ekonomisk hushållning.
Forts

§ 14 forts
Åtgärdsförslag med anledning av redovisad obalans i internbudget
2008.
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De åtgärder som vi redovisar följs av noggranna konsekvensbeskrivningar .
Nämndens verksamhet är av den karaktären att förändringar får en reell eller
känslomässig påverkan på de individer som uppbär insatser, oavsett att vi inte
går över lagens gränser. Vår uppfattning är att vi ska ge nämnden det underlag
som krävs för att man utifrån sitt ansvar ska kunna ta beslut i frågor där val
mellan medel och mål ställs på sin spets.
Åtgärdsförslag
1. Genomlysning av särskilda boenden i avsikt att få kunskap om vi har rätt
resursfördelning i förhållande till vårdtyngd, om vi använder schemaläggningen
på ett optimalt sätt, om vi har en god organisation av våra särskilda boenden
(extern kompetens anlitas för uppdraget).
Åtgärd/effekt på längre sikt; viktigt styrmedel som hittills saknats i
verksamheten. Komrev kan påbörja uppdraget efter sommaren 2008. Ansvar
förvaltningschef Maria Persson.
2. Dagliga resor är en icke lagstadgad insats som HF idag står för. Resorna kan
göras med färdtjänst, i vissa fall kollektivtrafiken.
Förvaltningen tar fram ett underlag som redovisar konsekvenser för
arbetstagare och ekonomisk besparing för HN. Ansvar planerings- och
utredningssekretare Inge Bohman.
3. Avveckla de lokaler vi hyr för gruppbostad som omfattar fyra brukare.
Storleken på gruppboendet är helt ineffektivt vad gäller personalnyttjande. TF
hyr dessa lokaler av privata aktörer med dåliga kontraktsvillkor.
Utredning måste ske i samråd med TF/kommunens lokalsamordningsgrupp.
Frågan om besittningsrätt måste utredas särskilt. Förslaget måste betraktas som
en åtgärd på längre sikt och frågan om ersättningslokaler kan bli aktuell.
Förvaltningen anser att ett ställningstagande till särskilda äldre/LSS-boenden
kan ingå i utredningen. Ansvar förvaltningschef Maria Persson.
4a. Genomlysa daglig verksamhet - ta fram kostnad per plats, redovisa aktuella
gruppstorlekar.
Föreslå en förtätning och konsekvensbeskriva ev. alternativ ur perspektiven
brukare, personal, ekonomi. Ansvar områdeschef Susanne Johannesson.
4b. En stor andel av de som idag deltar i vår sysselsättning saknar
biståndsbeslut. I den meningen är verksamheten inte tvingande enligt lag.
En åtgärd är att uppmana att man söker biståndsbedömning, de som inte får
beslut utgår (= färre antal platser). Konsekvensbeskrivning brukare-personalekonomi. Ansvar områdeschef Jörgen Aronsson.
Forts

§ 14 forts
Åtgärdsförslag med anledning av redovisad obalans i internbudget
2008.
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4c. Skjuta på etableringen av jobb-center ytterligare.
Konsekvensbeskrivning med möjliga alternativ. Ansvar områdeschef Jörgen
Aronsson.
5. PO (personliga ombud) – har vi råd att ha kvar den servicen? VfB har
meddelat en kostnadsökning beroende på att Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan drar tillbaka sin finansiering. En diskussion pågår med länets
Förvaltningschefer huruvida kommunerna ska stå kvar i sitt åtagande.
Förbundschefen har aviserat att ev. lösning (ej kostnadshöjning, men fortsatt
finansiering) genom Finsam.
Det krävs en politisk diskussion om ansvarsfördelning vad gäller POverksamheten, både mellan kommunerna och gentemot övriga aktörer. Ärendet
måste från Karlskronas sida drivas inom direktionen för VfB. Förvaltningschef
Maria Persson ansvarar för dialogen med länets förvaltningschefer.
6. Avvakta planerad tillsättning av administrativ tjänst.
Verkställt i internbudget 2008.
7. Stänga korttidsvistelsen 2 semesterveckor på sommaren samt jul/nyår och
midsommar.
Praktiskt genomförande med konsekvensbeskrivning samt summa besparing.
Ansvar områdeschef Kent Lindström.
8.Avvakta med utredningsuppdraget Personlig service. Införande av en
plustjänst
innebär en merkostnad i nämndens verksamhet.
9. Göra en neddragning av antalet nämndsammanträden under året.
Förvaltningen kan bedöma i samråd med ordföranden, i vilka fall ärendena är av
den karaktären att beslut kan tas i Au.
För närvarande gäller särskild prövning inför eventuella inköp och
genomförande av utbildningar.
Verksamheten har internt ett uppdrag att provlägga schema med tjänstgöring
varannan helg samt delade turer, redovisa kostnadseffektivisering och
konsekvensbeskriva åtgärden från verksamhets/personalsynpunkt.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att besluta vilka av de föreslagna åtgärder, som förvaltningen ska få i uppgift att

processa vidare för ett genomförande under planperioden.

Forts

§ 14 forts
Åtgärdsförslag med anledning av redovisad obalans i internbudget
2008.
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Lena Ryge (s) yrkar att S-gruppen kommer att följa kommunfullmäktiges beslut,
när målkonflikter uppstå. Det är inte hållbart att ha en obalanserad internbudget
för verksamhetsåret 2008 och därför meddela S-gruppen att om alliansen mening
är att besluta mot kommunfullmäktiges beslut, så kommer S-gruppen inte att
deltaga i beslutet.
Efter överläggning beslutar handikappnämnden således
att för kommunfullmäktige redovisar de åtgärdsförslag, som tagits fram av
handikappförvaltningen,
att vidare utreda punkterna 2, 3 och 4a i förslaget
att genomföra 4c och 7 samt att avvakta med utredningsuppdraget enligt punkt 8
att anmäla till kommunfullmäktige att budgeten för 2008 i dagsläget beräknas
överskridas med 5,1 mkr, varav 4,3 mkr är av engångskaraktär, samt
att hos kommunfullmäktige hemställa om ytterligare 5,1 mkr för att få budgeten
i balans.
____________________

Dnr
Ledngr
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§ 15
Samverkansavtal med Landstinget
På uppdrag av PSVO har tjänstemännen i LSVO arbetat fram förslag till nytt
samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och de fem kommunerna i länet.
PSVO godkände förslaget med några justeringar vid möte 080307. Därefter ska
avtalet formellt tas i Landstingsstyrelsen och respektive Kommunstyrelse. I
Karlskrona har man varit överens om att avtalet ska tas upp i nämnderna (HN
och ÄN) för kännedom innan beslut tas i kommunstyrelsen.
Avtalet är disponerat som ett övergripande samverkansavtal och därtill en
förteckning över särskilda överenskommelser som tecknas inom olika
verksamhetsområden. Tjänsteköpsavtalet i den delen är klart och skickas med
som en bilaga. Kommande överenskommelser ska behandlas av den nämnd som
äger frågan.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att lämna bifall till upprättat förslag om samverkansavtal och lämna till
Kommunstyrelsen att ta det formella beslutet i ärendet för Karlskrona kommuns
räkning
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
_________________

§ 16
MEDDELANDEN
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Kommunfullmäktige
§ 1 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 2 Kommunala val
§ 10 Kompetensutvecklingspolicy
§14 Förslag till Karlskrona kommuns beredskapsplan för pandemisk influensa
Kommunledningsförvaltningen
Folkmängd i Karlskrona kommun 2007-12-31
Länsstyrelsen i Blekinge län
Beslut 2008-02-08, dnr 701-1898-08, uppföljning av beslut från
verksamhetstillsyn av Ekebergsvägen 5, bostad med särskild service
för vuxna, LSS, Karlskrona kommun.
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2008-02-06, mål nr 1062-07
Socialstyrelsen
SOSFS2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och
sjukvården
Meddelandeblad februari 2008. Ytterligare medel till ett varaktigt stöd för
anhöriga.
FUB
Till kommunens politiker med ansvar för LSS
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2008-01-17
Förtroendenämndens protokoll 2008-02-07
Verksamhetsberättelse 2007 för förtroendenämnden
Protokoll
Landstinget Blekinge
FOU-rådet
FOU-rådets protokoll 2008-01-17
Central samverkansgrupp
Handikappsförvaltningens central samverkansgrupps protokoll 2007-12-05
____________________
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§ 17
Delegationsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2008-03-05
b) Yttrande över planprogram för VÄSTRA RÖDEBY 3:1 m.fl.(Bubbetorp),
Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen)
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

1

21 april 2008

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 21 april
2008
§ 18 Förslag till beredskapsplan för pandemisk influensa.
§ 19 Budgetuppföljning februari 2008.
§ 20 Tidplan för budget 2009 och plan för 2010-2011.
§ 21 Direktiv inför budgetarbetet 2009.
§ 22 Demensomvårdnadsplan för vården av personer under 65 år med
demensdiagnos.
§ 23 Handikappförvaltningens måldokument 2008.
§ 24 Meddelande.
§ 25 Delegationsbeslut
§ 26 Ökad kostnad för planerat boende i handikappnämndens verksamhetBastasjö II.
____________________

2

21 april 2008

Plats och tid Oscarsvärn, Gullberna Park, Karlskrona
Måndagen den 21 april 2008, kl. 14.00-15.55
Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Karin Månsson (kd)
Lena Hjort (fp)
Lena Ryge (s)
Ann-Charlott Löfvenberg (m)
Anders Ovander (m)
Ingela Abramsson (c)
Anita Seaberg (s)
Martin Hedenmo (s)
Nils Johansson (sd)

Tjänstgörande ersättare

Gerd Sjögren (m)
Fredrik Wallin (s)
Lars Rydell (s)

Övriga deltagare ersättare

Bengt Jonsson (fp)
Maj Olsson (c)
Rose-Marie Larsson (sd)

närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef , kl 14.10-15.55
§§ 20-26
Helen Wolf, ekonom
Inger Andersson, medicinsk ansvarig sjuksköterska
(MAS), kl 14.00-14.05 §§ 18.
Alexandra Augustsson, biståndshandläggare, kl
14.15-15.10 §§ 22-23.
Ejbritt Allerth, demenssjuksköterska, kl 14.15-14.35
§§ 22.
Johanna Wallin, områdeschef, kl 14.35-15.00 §§ 23
Susanne Johannesson, områdeschef, kl 14.35-15.10
§§ 23
Kent Lindström, områdeschef, kl 14.35-15.10 §§ 23
Leif Bohman, områdeschef, kl 14.35-15.10 §§ 23
Mikael Jansson, personalsekretare, kl 14.30-15.55
§§ 22-26

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Charlotte Löfvenberg

Sekreterare

____________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________

§§ 18-26

3

21 april 2008

Ann-Charlotte Löfvenberg

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 28 april 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
___________________
Elisabeth Arebark

Dnr

2008.0128.163

4

21 april 2008

KLF
Ledngr
MAS
OC

§ 18
Förslag till beredskapsplan för pandemisk influensa.
Medicinsk sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar om hotet om en
världsomfattande influensaepidemi, pandemi, har lyfts fram av både
internationella organisationer och nationella myndigheter de senaste åren. En
pandemi innebär stora påfrestningar på alla samhällssektorer och utgör inte bara
ett problem för sjukvården.
Kommunledningsförvaltningen arbetade under hösten år 2007 tillsammans med
representanter från övriga förvaltningar fram ett förslag till Karlskrona
kommuns beredskapsplan för pandemisk influensa vilken antogs vid
kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2008.
De nämnder som enligt beredskapsplanen ansvarar för verksamheter inom
kategori A¹ till vilken handikappnämnden hör fick i uppdrag att upprätta
åtgärdsplaner för hantering av pandemi senast den 31 maj 2008.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att anta beredskapsplan för pandemisk influensa.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

Dnr
KLF

5

21 april 2008

Ledngr
OC

§ 19
Budgetuppföljning februari 2008.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en avvikelse från budget med ca 7,1 Mkr för år 2008 och att
resultatet för årets första två månader uppgår till -1,7 Mkr. Uppräkning av
semesterlöneskulden till ny lönenivå belastar januari månads resultat med 700
tkr.
Förvaltningens bedömning i nuläget är att ca hälften av värdeökningen d.v.s. 350
tkr kommer att belasta resultatet även vid årsskiftet. I prognostiserat underskott
har förutsatts oförändrad ambitionsnivå vidare är prognosen en bedömning
utifrån aktuell verkställighet och biståndsbedömning.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att till kommunfullmäktige anmäler att det finns en uppenbar risk att nämndens
budget för 2008 kommer att överskridas med 7 Mkr, samt
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 29 februari, med tillhörande
prognos för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

Dnr
Ledngr
KLF

6

21 april 2008

OC

§ 20
Förslag till beslut om tidplan för nämndens budgetarbete 2009 och plan
2010- 2011
Handikappförvaltningen har upprättat tidplan för nämndens handläggning och
beslut om budget 2009 och plan 2010 – 2011.
I upprättad handling informeras om förvaltningens handläggning av det interna
budgetarbetet 2009 och plan 2010 – 2011.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad tidplan för budget 2009 och plan 2010 – 2011 avseende
nämndens handläggning.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
___________________

Dnr

7

21 april 2008

Ledngr

§ 21
Diskussion angående budgetdirektiv 2009 och plan 2010 – 2011.
• Att minimerar underskottet, samt
• att arbetet fortsätter som tidigare.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att arbetar vidare med ovanstående punkter.
Lena Ryge (s) yrkar att meningen skrivs om, att det påbörjade arbetet för att
minimera underskottet fortsätter som tidigare.
Handikappnämnden beslutar således
att det påbörjade arbetet för att minimera underskottet fortsätter som tidigare.
____________________

Dnr
Ledngr
MAS

8

21 april 2008

OC
§ 22
Demensomvårdnadsplan för vården av personer under 65 år med
demensdiagnos
Biståndshandläggare Alexandra Augustsson och sjuksköterska Ejbritt Allerth
informerar om att en arbetsgrupp i handikappförvaltningen har på
förvaltningschefens uppdrag tagit fram en plan som syftar till att tydliggöra
behovet av stöd och omsorg för yngre personer som får en demensdiagnos.
Arbetsgruppens ledare har varit biståndshandläggare Alexandra Augustsson,
övriga som deltagit i arbetet är kommunens/landstingets demenssjuksköterskor,
förvaltningens verksamhetschef och ytterligare en biståndshandläggare som har
målgruppen i sitt uppdrag.
Yngre personer med demenssjukdom utgör en liten grupp, i Karlskrona har 14
personer biståndsbeslut utifrån diagnosen (det motsvarar väl ett riksgenomsnitt i
förhållande till populationen). Det som utmärker gruppen är att både de
drabbade och deras anhöriga har särskilda behov av stöd och omsorg som inte
kan likställas med vården av äldre dementa. Det förhållandet ställer särskilda
krav på verksamheten – och planen redovisar ett antal utvecklingsåtgärder som
är önskvärda.
En del av utvecklingsarbetet är en hur-fråga som kommer att hanteras i
förvaltningens egen planering. Några åtgärder som uttrycks i planen innebär en
sådan kvalitetshöjning att det krävs ett ställningstagande från nämnden vilka
prioriteringar som kan/ska göras i förhållande till nämndens övriga
ansvarsområden. Dessa mer ingripande och kostnadsdrivande åtgärder skulle
vinna på att behandlas i ett Blekingeperspektiv (med tanke på målgruppens
begränsade storlek).
Med dagens presentation av en omvårdnadsplan för yngre dementa vill
förvaltningen ge handikappnämnden kunskap om en målgrupp som tidigare varit
ganska okänd inom nämndens ansvarsområde. Föredragningen av ärendet
hoppas vi från förvaltningens sida ska leda till en diskussion som kan
vägledning i planering av fortsatta åtgärder, det gäller framför allt i ett
länsövergripande perspektiv.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att uppmärksamma de behov som finns hos målgruppen yngre dementa enligt
förelagd omvårdnadsplan och därvidlag ange någon färdriktning för ett fortsatt
arbete kring de åtgärder som presenteras i skrivningen.

Dnr
Ledngr
All personal
På HF

Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
2007.0755.730

9

21 april 2008

§ 23
Handikappförvaltningens måldokument 2008.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att en målsättning i
genomförandet av förvaltningens nya organisation är ett målarbete på alla nivåer
i verksamheten. Förvaltningschefen har gett ramarna för uppdraget och
direktivet att måldokument ska upprättas och redovisas för nämnden under första
kvartalet 2008. Utgångspunkten för förvaltningens målarbete är nämndens
inriktningsmål.
Av direktivet framgår att målen ska följas upp och att utvärderingen ska
redovisas i verksamhetsberättelsen för 2008, samt att uppföljningen ska ligga till
grund för en revidering och beslut om nya mål 2009.
Områdeschef Susanne Johansson, Johanna Wallin, Leif Bohman, Kent
Lindström, personalsekretare Mikael Jansson, samt förvaltningschef Maria
persson gör en kortfattad presentation av sitt respektive måldokument.
Ekonomiavdelnings måldokument utgår på grund av fattat beslut om
serviceförvaltning.
Samtliga måldokument, även de från alla våra verksamheter, kommer att
publiceras på förvaltningens intranät. Chefgruppens mål kommer även att
publiceras på kommunens hemsida.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

10

21 april 2008

§ 24
MEDDELANDE
Kommunfullmäktige
§ 23 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 28 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2008-04-01, mål nr 151-08.
Dom 2008-04-04, mål nr 874-07.
Länsstyrelserna
Socialtjänsten och barnen
Socialstyrelsen
SOSFS 2008:2 Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
m.m.
SOSFS 2008:3 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2006:5) om
dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser
enligt SoL, LVU, LVM och LSS.
SOSFS 2008:4 Ändring i allmänna råden (SOSFS 2006:12) om handläggning
och dokumentation av ärenden som rör barn och unga.
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden arbetsutskott protokoll 2008-02-28.
Förtroendenämnden arbetsutskott protokoll 2008-03-27.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2008-03-05.
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2008-01-30.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2008-03-12.
_________________

11

21 april 2008

§ 25
Delegationsbeslut
Ledamot Lena Hjorth (fp) anmäler jäv under punkten g.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2008-04-09
b) avvikelserapportering för år 2007.
c) Överklagande av beslut avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
d) Överklagande av beslut avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
e) biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari 2008.
f) biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari 2008.
g) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2008.
h) Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 Västra Gärde 11,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
i) Yttrande över detaljplan för del av Grenadjären 62, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
j) Yttrande över planprogram för kv. Kölen m.fl. (Hästö marina) Karlskrona
kommun, Blekinge län.
k) Yttrande över detaljplan för Ingenjöran 4 m.fl., Campus Blå Port, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

Dnr
KF
Ledngr

2007.0160.286

12

21 april 2008

§ 26
Ökad kostnad av planerat boende i Handikappnämndens verksamhetBastasjö II.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att i handikappnämndens budget
och plan för perioden 2008 – 2010 ligger beslut om byggnation av ett nytt
boende och lokal för daglig verksamhet i Bastasjö. Målgrupp är personer med
autism. Boendet ska enligt plan vara klart för inflyttning senast 1 oktober 2009.
Det ska omfatta 6 individer som har beslut om boende och daglig verksamhet
enligt LSS.
Behovet är fastställt och kan inte flyttas framåt i tiden utan att kommunen
riskerar föreläggande om vite. Förvaltningen vill särskilt poängtera den nya lag
som träder i kraft från den 1 juli 2008 och ålägger kommunen att rapportera alla
icke verkställda enligt LSS till Länsstyrelsen för vidare prövning i rättslig
instans. Verkställighet kan alternativt göras (om föräldrar/gode män accepterar
det) i lämpligt boende utanför kommunen. Motsvarande placering för aktuell
målgrupp på VfB:s Sjöarp kostar idag 12 tkr/dygn och individ.
I budgetprocessen 2007 gav TF en ram för investeringskostnaden för det
planerade boendet. Under tiden som planeringsarbetet fortskridit har det
uppdagats att den summan är för lågt räknad, det handlar snarast om en
dubblering av den investering som förvaltningen kalkylerat med vid framräkning
av driftkostnad Bastasjö II. Ett skäl är att man i den ursprungliga kalkylen inte
räknat med lokaler för daglig verksamhet, som för den här målgruppen måste
finnas i anslutning till boendet.
Beslut om ovanstående investering görs i Tekniska nämnden.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att den nya ökade driftkostnaden ska läggas in i handikappnämndens budget och
plan för perioden 2009 – 2011.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

1

21 maj 2008

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 21 maj 2008
§ 27 Anmälan till fullmäktige (SoL 16 kap § 6h) av ej verkställda beslut inom
SoL 4 kap 1 §.
§ 28 Information avseende rapporteringsskyldighet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade angående icke verkställda beslut.
§ 29 Förslag till yttrande på remiss om inrättande av serviceförvaltning.
§ 30 Besök av områdeschef från handikappförvaltningen.
§ 31 Meddelande.
§ 32 Delegationsbeslut
___________________

2

21 maj 2008

Plats och tid

Beslutande

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 21 maj 2008, kl. 09.00-09.45
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Karin Månsson (kd)
Lena Hjorth (fp)
Lena Ryge (s)
Håkan Lagergren (m)
Ann-Charlott Löfvenberg (m)
Anders Ovander (m)
Per-Anders Nygård (s)
Rolf Abrahamsson (s)
Anita Seaberg (s)
Nina Anderbjörk (s)
Nils Johansson (sd)

Tjänstgörande ersättare

Maj Olsson (c)
Lars Rydell (s)

Övriga deltagare ersättare

Marianne Franzen (m)
Gerd Sjögren (m)
Bengt Jonsson (fp)

närvarande tjänstemän

Ingrid Karlsson, myndighetschef, kl 09.00-09.25
§§ 27-28
Margareta Petersson, områdeschef, kl 09.00-09.40
§§ 27-30

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Charlotte Löfvenberg

Sekreterare

____________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Ann-Charlotte Löfvenberg

§§ 27-32

3

21 maj 2008

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 23 maj 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
___________________
Elisabeth Arebark

4

21 maj 2008

Dnr
KF
Ledngr

2008.0155.739

§ 27
Anmälan till fullmäktige (SoL 16 kap § 6h) av ej verkställda beslut inom
SoL 4 kap 1§.
Myndighetschef Ingrid Karlsson informerar om att till fullmäktige skall
nämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Motsvarande skyldighet gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och inte
verkställts på nytt inom 3 månader
Vi rapporteringstillfälle 080331 fanns 1 individbeslut som ej var verkställt.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till Kommunfullmäktige.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

5

21 maj 2008

Dnr
Ledngr
OC

§ 28
Information avseende rapporteringsskyldighet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade angående icke verkställda beslut.
Myndighetschef Ingrid Karlsson informerar om att enligt riksdagens beslut
kommer en lagändring i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387) § 28 f angående rapporteringsskyldighet samt sanktionsavgift
gällande icke verkställda beslut (prop.2007/08:43) §§ 28 a,b samt lag om
ändring i kommunallagen (9 kap 10§ ) träda i kraft från med 1 juli 2008.
Anders Ovander (m) önskar att handikappförvaltningen redovisar följande
statistik vid handikappnämndens sammanträde framöver;
• Hur många hemmaboende personer finns det som har äldre föräldrar,
• Hur många ungdomar inom de närmaste 5-6 åren kommer att behöva
insatser, samt
• Hur många med psykosdiagnos har förvaltningen haft dom senaste 4 till
5 åren tillbaka.
Handikappnämnden beslutar således
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Dnr
KLF

2008.0200.001

6

21 maj 2008

Ledngr

§ 29
Remissyttrande angående inrättande av Serviceförvaltning.
Samtliga nämnder har i uppdrag att lämna yttrande till förslag om inrättande av
en ny serviceförvaltningen.
Utredningsunderlaget med förslag till organisation och uppdrag för den nya
förvaltningen föreligger i utskicket.
Inom handikappnämndens verksamhet berörs idag endast två tjänster inom
löneadministration vid beslut enligt förslag. Handikappförvaltningen vill betona
att det idag ligger några arbetsuppgifter förutom löneadministration på aktuella
tjänster, och att vi vid en överföring av två personer till kommande
Serviceförvaltning måste kompenseras för detta. Från verksamheten på Vitbåden
har man också betonat vikten av att personerna sitter kvar nära vår verksamhet
oavsett att man organisatoriskt kommer att tillhöra den nya serviceförvaltningen.
Handikappförvaltningen har inga andra synpunkter på utredning och förslag till
en ny serviceförvaltning.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att lämna ett positivt yttrande till förslaget om inrättande av en
Serviceförvaltning med beaktande som anförs ovan gällande de två tjänster som
förs över från handikappförvaltningen.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

7

21 maj 2008

§ 30
Besök av områdeschef.
Områdeschef Margareta Pettersson berättar om sitt arbete som områdeschef,
samt informerar om vilken verksamhet som ligger under hennes ansvarsområde.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

8

21 maj 2008

§ 31
MEDDELANDE
§ 52 Utredning om inrättande av en serviceförvaltning.
§ 54 IT-vision, aktivitetsplan e-tjänster.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Beslut 2008-04-29, dnr 258-3665-08, Överklagande av handikappförvaltnings
beslut om parkeringstillstånd.
Socialstyrelsen
SOSFS Numeriskt register över den 1 januari 2008 gällande författningar som
Socialstyrelsen utfärdat, m.m.
Socialstyrelsen
Meddelandeblad april 2008. Personlig assistans och särskilt utbildningsstöd till
deltagare med funktionsnedsättning på folkhögskola.
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 08:30 Vårpropositionen 2008.
Kurser till Handikappnämnden
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden protokoll 2008-04-10.
Förtroendenämnden arbetsutskott protokoll 2008-04-24.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2008-04-17.
____________________

9

21 maj 2008

§ 32
Delegationsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2008-05-07
b) Ansökan avseende förhandsbesked enligt LSS § 16, Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
c) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge Län och revisorer enligt 16 kap § 6f
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut eller att avbrott i
verkställigheten skett av gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
d) biståndsbeslut från Myndighetskontoret april 2008.
e) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
f) Yttrande över detaljplan för Rödeby 3:1 (Bubbetorp), Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

1

18 juni 2008

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 18 juni 2008
§ 33 Direktiv om utvärdering av verksamheten.
§ 34 Svar på remiss på förslag till föreskrifter och allmänna råd om
gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård samt förslag om
upphävande av socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:9 S) personlig
assistans och sjukvårdande uppgifter.
§ 35 Delårsbokslut april 2008.
§ 36 Avstämning av åtgärdsförslag budget.
§ 37 Personalstatistik tertial 1 2008.
§ 38 Meddelande.
§ 39 Delegationsbeslut
§ 40 Ordförandes sommarhälsning.
___________________

2

18 juni 2008

Plats och tid

Beslutande

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 18 juni 2008, kl. 09.00-09.50
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Karin Månsson (kd)
Lena Hjorth (fp)
Lena Ryge (s)
Håkan Lagergren (m)
Ann-Charlott Löfvenberg (m)
Anders Ovander (m)
Ingela Abrahamsson (c)
Per-Anders Nygård (s)
Rolf Abrahamsson (s)
Nils Johansson (sd)

Tjänstgörande ersättare

Lars Rydell (s)
Suada Keran (s)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (m)
Bengt Jonsson (fp)
Maj Olsson (c)
Rose- Marie Larsson (sd)

närvarande tjänstemän

Maria Persson , förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Lars Fryksén

Utses att justera

Anders Ovander

Sekreterare

____________________
Lars Fryksén

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Anders Ovander

§§ 33-40

3

18 juni 2008

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den juli 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
___________________
Elisabeth Arebark

Dnr

2008.0155.739

4

18 juni 2008

Ledngr

§ 33
Direktiv om utvärdering av verksamheten.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att efter diskussion med
ordförande och med handikappnämndens arbetsutskott har vi kommit fram till
följande förslag vad gäller uppföljning och utvärdering av den verksamhet som
nämnden ansvarar för enligt upprättat förslag daterad 19 maj 2008.
Handikappnämnden beslutar
att arbetet med att utvärdera verksamheten och redovisa måluppfyllelsen ska ske
enlighet med upprättad beskrivning om 7 punkter, samt
att man efter det gör en fördjupad utvärdering av vår barn- och
ungdomsverksamhet när man har utvärderat steg 1-7.
___________________

Dnr
Mas

5

18 juni 2008

Ledngr

§ 34
Remiss var på- förslag till föreskrifter och allmänna råd om gränsdragning
mellan hälso- och sjukvård och egenvård samt förslag om upphävande av
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:9) Personlig assistans och
sjukvårdande uppgifter.
Karlskrona kommun har från Socialstyrelsen erhållit förslag till föreskrifter och
allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård på remiss. Remissen
innebär en inbjudan att lämna synpunkter.
Av lämnade synpunkter framkommer att handikappförvaltningen ställer sig
positiv till utredningens förslag om föreskrifter i gränsdragningen mellan hälsooch sjukvård och egenvård.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna skickat remissvar till Socialstyrelsen.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

Dnr
KLF

6

18 juni 2008

Ledngr
OC

§ 35
Delårsbokslut april 2008.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet
beräknas visa en avvikelse från budget med ca 6,5 Mkr för år 2008 och att
resultatet för årets första tertial uppgår till -3,0 Mkr. Uppräkning av
semesterlöneskulden till ny lönenivå belastar resultatet med 700 tkr.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att till kommunfullmäktige anmäla att det finns en uppenbar risk att nämndens
budget för 2008 kommer att överskridas med 6,5 Mkr, samt
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 30 april, med tillhörande prognos
för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

Dnr

7

18 juni 2008

Ledngr
OC

§ 36
Avstämning åtgärdsförslag budget.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att förvaltningen har skrivelse
daterad 9 maj 2008 redovisat avstämning av åtgärdsförslag för budget 2008,
samt beslutsförslag.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna redovisad avstämning av åtgärdsförslag i budget 2008.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

Dnr

8

18 juni 2008

Ledngr
KLF
OC

§ 37
Personalbokslut tertial 1 2008.
Personalbokslutet för första tertialet 2008 är upprättad. Denna omfattar även
jämförelse med motsvarande tertial 2007 och 2006.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat personalbokslut för år 1.a tertialet 2008.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

§ 38
MEDDELANDE

9

18 juni 2008

Kommunfullmäktige
§ 42 Årsredovisning för år 2007 Karlskrona kommun
§ 43 Revisionsberättelse år 2007 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
. § 45 Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona
kommun.
§ 47 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
april 2008.
Kommunstyrelsen allmänna utskott
§ 35 Budgetuppföljning per den 31 mars 2008.
Kommunstyrelsen
§ 78 Förslag till nya rutiner för flaggning i Karlskrona kommun.
§ 79 Revisionsrapport Granskning av vårdkedjan för psykiskt funktionshindrade.
§ 80 Samverkansavtal med Landstinget Blekinge.
§ 88 Driftkostnader för nytt gruppboende i Bastasjö för funktionshindrade.
§ 89 Nytt gruppboende m.m i Bastasjö för funktionshindrade (Bastasjö II).
Tekniska Nämnden
§ 29 Komplettering av investeringsanslag och begäran om projekteringstillstånd
för uppförande av gruppboende, Bastasjö II.
Kommunstyrelsen, Olofströms kommun.
§ 97 Förslag till samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och
Blekingekommunerna.
Socialstyrelsen
SOSFS 2008:5 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:12)
om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
SOSFS 2008:6 Upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör
smittskydd.
Kartläggning angående daglig verksamhet enligt LSS.
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 08:38 Förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6 § socialtjänstlagen.
Protokoll
Landstinget Blekinge Förtroendenämnden
Förtroendenämnden arbetsutskott protokoll 2008-05-26.
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2008-04-16.

10

18 juni 2008

§ 39
Delegationsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2008-06-04
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2008.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

11

18 juni 2008

§ 40
Ordförande sommarhälsning
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett bra samarbete
under våren och önskar alla en glad sommar.
Lena Hjorth (fp) tackar på alla ledamöters vägnar och önskar ordföranden en
skön sommar.
__________

1
3 september 2008

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den
3 september 2008
§ 41 Reviderade riktlinjer för handläggning av anmälningar enligt 14 kap. 2 §
Lex Sarah, i Socialtjänstlagen och enligt 24 a § Lag om ändring i lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
§ 42 Förslag till beslut avseende resa till och från Särvux
§ 43 Förslag till budget för handikappnämnden för 2009 och planer 2010-2011
§ 44 Meddelande
§ 45 Delegationsbeslut
____________________

2
3 september 2008

Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 3 september 2008, kl. 09.00-10.20

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Karin Månsson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Lena Ryge (s)
Håkan Lagergren (m)
Ann-Charlott Löfvenberg (m)
Anders Ovander (m)
Ingela Abramsson (c)
Per-Anders Nygård (s)
Rolf Abrahamsson (s)
Anita Seaberg (s)
Nils Johansson (sd)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (s)
Suada Keran (s)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (m)
Bengt Jonsson (fp)
Maj Olsson (c)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Camilla Ekberg

Utses att justera

Ingela Abramsson

Sekreterare

____________________
Camilla Ekberg

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Ingela Abramsson

§§ 41-46

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den september 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Camilla Ekberg

3
3 september 2008

Dnr
Ledngr
MAS
OC

§ 41
Reviderade riktlinjer för handläggning av anmälningar enligt 14 kap. 2 §
Lex Sarah, i Socialtjänstlagen och enligt 24 a § Lag om ändring i lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Sedan tidigare finns i handikappförvaltningen riktlinjer och rutiner för
handläggning av anmälningar enligt 14 kapitlet 2 § i Socialtjänstlagen och 24 a §
i lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rutinerna är nu reviderade utifrån nya föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2008:10 (S), SOSFS 2008:11 (S) angående tillämpning av gällande
lagstiftning.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna framtagna riktlinjer och rutiner för tillämpning enligt SOSFS
2008:10 (S) och SOSFS 2008:11 (S), av 14 kap 2 §, Lex Sarah, i
Socialtjänstlagen och enligt 24 a § i Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

4
3 september 2008

Dnr
Ledngr
OC
Utbildningsnämnden

§ 42
Förslag till beslut avseende resa till och från Särvux
Handikappförvaltningen har upphandlat resor till och från daglig verksamhet
och nuvarande avtal med Kallinge Taxi är på tre år och löper under perioden
2006-01-01 – 2009-12-31.
Avtalet avser utöver resor från bostaden till daglig verksamhet samt hemresa
från daglig verksamhet till bostaden även resor under dagen mellan olika dagliga
verksamheter samt även till Särvux.
Handikappförvaltningen har i uppdrag att se över sina kostnader och få en
budget i balans. Detta ingår som en del i det uppdraget.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden upphör med att tillhandahålla resor till och från Särvux
från och med vårterminen 2009.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

5
3 september 2008

Dnr
KLF
Ledngr
OC

2008.228.041

§ 43
Förslag till budget för handikappnämnden 2009 och planer 2010-2011
Förvaltningschef Maria Persson och ekonom Helen Wolf informerar om
Handikappförvaltningens förslag till budget för handikappnämndens verksamhet
2009 och planer 2010-2011.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till budget för handikappnämnden under år 2009
samt respektive planer för åren 2010-2011.
Yrkanden
Lena Ryge (s), Per-Anders Nygård (s), Rolf Abrahamsson (s), Anita Seaberg (s),
Fredrik Wallin (s) och Suada Keran (s) överlämnar en skriftlig röstförklaring där
man avstår från att delta i beslutet om Handikappnämndens budget för 2009
samt planer för 2010 och 2011.
Protokollsbilaga 1.
Karin Månsson (fp), Lena Hjorth (fp), Håkan Lagergren (m), Ann-Charlott
Löfvenberg (m), Anders Ovander (m), Ingela Abramsson (c) yrkar att inte
genomföra indragningen av habiliterings- och stimulansersättning, att
resursförstärka Personlig assistans med 200 tkr mindre än förslaget, att
resursförstärka korttidsverksamhet NPF med 200 tkr mindre är förslaget, att inte
resursförstärka korttidsvård samt hemtjänst med 1 milj. utan förstärka med 250
tkr samt att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande beslutar att socialdemokraternas röstförklaring får bifogas
protokollet.
Handikappnämnden således beslutar
att inte genomföra indragningen av habiliterings- och stimulansersättning,
att resursförstärka Personlig assistans med 200 tkr mindre än förslaget,
Forts.

6
3 september 2008

§ 43 Forts.
Förslag till budget för handikappnämnden 2009 och planer 2010-2011
att resursförstärka korttidsverksamhet NPF med 200 tkr mindre är förslaget,
att inte resursförstärka korttidsvård samt hemtjänst med 1 milj. utan förstärka
med 250 tkr samt
att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
____________________

7
3 september 2008

§ 44
Meddelande
Kommunfullmäktige
§ 77 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 84 Förslag till budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
§ 85 Delårsrapport per den 30 april 2008-08-25.
Kommunstyrelsen
§ 115 Revisionsrapport Granskning av vårdkedjan för psykiskt
funktionshindrade.
§ 135 Budgetuppföljning per den 31 maj 2008.
Tekniska Nämnden
§ 45 Komplettering av investeringsanslag och begäran om projekteringstillstånd
för uppförande av gruppboende, Kyrkvägen i Nättraby.
FemBo Karlskrona
Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2007.
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2008-06-11 i mål nr. 1093-07.
Dom 2008-07-25 i mål nr. 91-08.
Dom 2008-07-25 i mål nr. 92-08.
Länsstyrelsen Blekinge län
Anmälningar av missförhållanden – Kartläggning 2007 Blekinge län.
Socialstyrelsen
SOSFS 2008:7 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn.
SOSFS 2008:8 Socialnämndens handläggning av ärenden om adoption.
SOSFS 2008:9 Upphävande av allmänna råd om samarbete om barn och
ungdom Sverige – Finland.
SOSFS 2008:10 Tillämpning av 14 kap. 2 § SoL.
SOSFS 2008:11 Tillämpningen av 24 a § LSS.
Forts.

8
3 september 2008

§ 44 Forts.
Meddelande
SOSFS 2008:12 Upphävande av föreskrifter och allmänna råd i verksamhet vid
Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd.
SOSFS 2008:13 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret.
SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.
SOSFS 2008:15 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:6) om socialnämndernas
skyldighet att lämna uppgifter för statistiska ändamål.
SOSFS 2008:16 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:8) om uppgiftsskyldighet
till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsen
Föreskrifter till den nya patientlagen från 1 juli.
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 08:47 Timbelopp för LASS år 2009.
Cirkulär 08:53 Information om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning som studerar vid folkhögskola.
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden protokoll 2008-06-12.
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2008-05-14.
Anita Seaberg (s) ställer en fråga avseende domarna.
Förvaltningschef Maria Persson svarar på frågan.
____________________

9
3 september 2008

§ 45
Delegationsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2008-08-20.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni 2008.
c) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret juli 2008.
d) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2008.
e) Individärende avseende köp av växelvårdsplats enlig 4 kap. 1 § SoL.
f) Individärende avseende ansökan om hemtjänst för hjälp med städ och tvätt
enligt 4 kap. 1 § SoL.
g) Individärende avseende kontaktfamiljs rätt till förhöjd ersättning.
h) Yttrande över ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m.fl, Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
i) Yttrande över detaljplan för Hemmet 23 m.fl, Karlskrona kommun, Blekinge län.
j) Yttrande över fördjupning av översiktsplan för nordvästra stadsbygden Rosenholm med omgivning, Karlskrona kommun, Blekinge län.
k) Yttrande över detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m.fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
l) Yttrande över detaljplan för del av Mjövik 1:3 m.fl, Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
m) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 14:27 m.fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
n) Yttrande över ändring av detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona
kommun, Blekinge län
o) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge län och revisorer enligt 16 kap. §§ 6f,g
Socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställda.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegationsbesluten.
____________________

10
3 september 2008

§ 46
Övrigt
Handikappnämndens sammanträde den 24 september 2008
Ordförande informerar om att sammanträdet den 24 september 2008 inte
kommer att bli inställt på grund av att delårsbokslutet per den 31 augusti 2008
måste behandlas på sammanträdet.
____________________

1
24 september 2008

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den
24 september 2008
§ 46 Delårsbokslut per den 31 augusti 2008.
§ 47 Besök av områdeschef.
§ 48 Meddelanden.
§ 49 Delegationsbeslut.
§ 50 Övrigt.
____________________

2
24 september 2008

Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 24 september 2008, kl. 09.00-10.00.

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Karin Månsson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Lena Ryge (s)
Ann-Charlott Löfvenberg (m)
Anders Ovander (m)
Per-Anders Nygård (s)
Rolf Abrahamsson (s)
Anita Seaberg (s)
Martin Hedenmo (s)
Nina Anderbjörk (s)
Nils Johansson (sd)

Tjänstgörande ersättare

Bengt Jonsson (fp)

Övriga deltagare ersättare

Fredrik Wallin (s)
Lars Rydell (s)
Suada Keran (s)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ekonom
Jörgen Aronsson, områdeschef

Sekreterare

Camilla Ekberg

Utses att justera

Per-Anders Nygård

Sekreterare

____________________
Camilla Ekberg

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Per-Anders Nygård

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Camilla Ekberg

§§ 46-50

september 2008 anslagits

3
24 september 2008

Dnr
KLF
Ledngr
OC

§ 46
Delårsbokslut per den 31 augusti 2008.
Ekonom Stefan Jartelius informerar om att handikappförvaltningens verksamhet
(totalt) beräknas visa en negativ avvikelse från budget med ca 0,9 Mkr för år
2008 och att resultatet för årets andra tertial uppgår till +2,1 Mkr. Prognosen är
en bedömning utifrån aktuell verkställighet och biståndsbedömning.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att handikappnämnden till kommunfullmäktige anmäler att det finns en
uppenbar risk att nämndens budget för 2008 kommer att överskridas med
0,9 Mkr.
2. att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per den 31 augusti,
med tillhörande prognos för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

4
24 september 2008

§ 47
Besök av områdeschef.
Områdeschef Jörgen Aronsson informerar om tre aktuella projekt:
- Jobbcenter
- FINSAM-projektet samt
- nytt tillfälligt särskilt boende i Lösen Mark.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

5
24 september 2008

§ 48
Meddelanden.
Kommunfullmäktige
§ 91 Kommunala val.
§ 97 Utredning om inrättande av en serviceförvaltning – slutrapport.
§ 100 Utökat investeringsstöd och projekteringstillstånd för nytt gruppboende i
Nättraby för funktionshindrade.
§ 101 Miljöbokslut för år 2007 för Karlskrona kommun.
§ 103 Samordningsförbundets i Blekinge län (FINSAM) verksamhet och
finansiering.
Kommunstyrelsen
Genomförandeplan för att digitalisera kommunkoncernens ärenden.
Tekniska Nämnden
§ 64 Komplettering av investeringsanslag och begäran om investeringstillstånd
för uppförande av gruppboende, Bastasjö II.
Idrotts- och Fritidsnämnden
§ 48 Val av ersättare till Kommunala Handikapprådet.
Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut i individärende 2008-08-18, dnr 701-3990-08.
Tillsyn efter anmälan mot Handikappnämndens i Karlskrona omsorg om personer med funktionsnedsättning för brister i planering av boende och adekvata
vårdinsatser dnr 701-6968-08.
Socialstyrelsen
SOSFS 2008:17 Läkarnas specialiseringstjänstgöring.
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 08:57 Nya bestämmelser om Lex Sara inom socialtjänsten och handikappomsorgen.
Forts.

6
24 september 2008

§ 48 Forts.
Meddelanden.
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott, protokoll 2008-08-28.
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2008-08-27.
____________________

7
24 september 2008

§ 49
Delegationsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2008-09-10.
b) Överklagande av beslut avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
c) Yttrande över detaljplan för del av Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorp energiproduktion), Karlskrona kommun, Blekinge län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
____________________

8
24 september 2008

§ 50
Övrigt.
Lena Ryge (s) påtalar att i beslutsunderlaget avseende avtalet med Kallinge Taxi
står datum för avtalstiden felaktigt angivet till 2006-01-01—2009-12-31. Det
ska vara 2007-01-01—2009-12-31.
-----Lena Ryge (s) undrar hur nämnden hanterar ärenden avseende unga dementa
under 65 år.
Förvaltningschef Maria Persson svarar på frågan.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den
10 december 2008
§ 59 Anmälan till fullmäktige (LSS 28g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9 §
§ 60 Anmälan till fullmäktige (SoL 16 kap § 6h) av ej verkställda beslut inom
SoL 4 kap 1 §
§ 61 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2008
§ 62 Information om LSS-kommitténs slutbetänkande
§ 63 FOU-avtal 2009-2010 mellan Landstinget Blekinge och Blekinges
kommuner
§ 64 Reviderade riktlinjer och rutiner för handläggning av anmälningar enligt
14 kapitlet 2 §, Lex Sarah, i Socialtjänstlagen och enligt 24 a § Lag om
ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
§ 65 Förslag till nytt handlingsprogam för etnisk mångfald i Karlskrona
kommun för åren 2008-2011
§ 66 Förslag på nytt personuppgiftsombud i handikappnämnden
§ 67 Uppdrag psykiatripaketet, etablering av dubbeldiagnosboende
§ 68 Uppdrag psykiatripaketet, 12 nya boendeplatser enligt LSS
§ 69 Meddelanden
§ 70 Förslag till beslut om ersättare till kommunala handikapprådet
§ 71 Frågor
§ 72 Delegationsbeslut
§ 73 Julhälsning
____________________
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 10 december 2008, kl. 09.00-10.20.

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Karin Månsson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Lena Ryge (s)
Håkan Lagergren (m)
Anders Ovander (m)
Per-Anders Nygård (s), kl. 10.05-10.20, §§ 67-73
Rolf Abrahamsson (s)
Anita Seaberg (s)
Martin Hedenmo (s)
Nina Anderbjörk (s)
Nils Johansson (sd)

Tjänstgörande ersättare

Lennart Johannisson (m)
Gerd Sjögren (m)
Lars Rydell (s), kl. 09.00-10.05, §§ 59-66

Övriga deltagare ersättare

Bengt Jonsson (fp)
Lars Rydell (s)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom

Sekreterare

Camilla Ekberg

Utses att justera

Anita Seaberg

Sekreterare

____________________
Camilla Ekberg

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Anita Seaberg

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Camilla Ekberg

§§ 59-73

januari 2009 anslagits på
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Dnr
Ledn.gr.
KF

2008.0499.739

§ 59
Anmälan till fullmäktige (LSS 28g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9 §
Till fullmäktige skall nämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte kan verkställas inom 3 månader
från beslutsdatum.
Motsvarande skyldighet gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och inte
verkställts på nytt inom 3 månader.
Vid rapporteringstillfälle 080930 fanns 3 individbeslut som ej var verkställda
samt 3 individbeslut med avbruten verkställighet.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till fullmäktige.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Dnr
Ledn.gr.
KF

2008.0511.739

§ 60
Anmälan till fullmäktige (SoL 16 kap § 6h) av ej verkställda beslut inom
SoL 4 kap 1 §
Till fullmäktige skall nämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte kan verkställas inom 3
månader från beslutsdatum.
Motsvarande skyldighet gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och inte
verkställts på nytt inom 3 månader.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till fullmäktige.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Dnr
Ledn.gr.
KLF
OC

2008.0655.042

§ 61
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2008
Stefan Jartelius föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen får härmed anmäla att handikappnämndens verksamhet
(totalt) beräknas visa en negativ avvikelse från budget med ca 0,9 Mkr för år
2008 och att resultatet för årets tio första månader uppgår till -0,6 Mkr.
Prognosen är en bedömning utifrån aktuell verkställighet och
biståndsbedömning.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 31oktober, med tillhörande
prognos för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Dnr
Ledn.gr.

2008.0608.700

§ 62
Information om LSS-kommitténs slutbetänkande
Förvaltningschef Maria Persson informerar om LSS-kommitténs slutbetänkande.
SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra.
Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.
Den 29 augusti i år lämnade LSS-kommittén sitt förslag till en ny LSS-lagstiftning till regeringen. Betänkandet är för närvarande på remiss. Beslut om ny
LSS-lag ska tas under nästa år. Den nya lagen beräknas träda i kraft den 1
januari 2010.
Betänkandet utgör ett omfattande material. Handikappnämnden får inledningsvis
en muntlig sammanfattning som ger en uppfattning om inriktningen i det nya
lagförslaget och visar på förändringar för den kommunala huvudmannen.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
1. att ta informationen till dagens protokoll, samt
2. att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en konsekvensbeskrivning
av den nya LSS-lagen i samband med internbudgetarbetet 2009.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Dnr
Ledn.gr.
KF

2008.0656.106

§ 63
FOU-avtal 2009-2010 mellan Landstinget Blekinge och Blekinges
kommuner
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att gällende FoU-avtal mellan
Landstinget Blekinge och länets kommuner löper ut vid årsskiftet och förslag
föreligger för tecknade av ny avtalsperiod för åren 2009-2010.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
1. att ge sitt samtycke till en ny avtalsperiod för FoU-samarbetet och därmed
föreslå
2. att kommunstyrelsen hemställer åt kommunfullmäktige att beslut om tecknande av FoU-avtal för Karlskrona kommuns räkning.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Dnr
Ledn.gr.
OC
MAS

2005.0699.779

§ 64
Reviderade riktlinjer och rutiner för handläggning av anmälningar enligt
14 kapitlet 2 §, Lex Sarah, i Socialtjänstlagen och enligt 24 a § Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Sedan tidigare finns i handikappförvaltningen riktlinjer och rutiner för handläggning av anmälningar enligt 14 kapitlet 2 § i Socialtjänstlagen och 24 a § i lag om
ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Rutinerna är nu reviderade utifrån nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2008:10 (S), SOSFS 2008:11 (S) angående tillämpning av gällande lagstiftning.
Ytterligare revidering är nu gjord då utredning av Lex Sarah-anmälan skall göras
av utvecklingschefen.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna nu genomförda revideringar.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Dnr
Ledn.gr.
KLF

2003.0233.109

§ 65
Förslag till nytt handlingsprogam för etnisk mångfald i Karlskrona
kommun för åren 2008-2011
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att ett förslag till handlingsprogram för etnisk mångfald har lämnats till samtliga nämnder på remiss.
Handikappförvaltningen har inget att anföra i sitt yttrande till förslaget.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till handlingsprogram för etnisk mångfald i
Karlskrona kommun.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Dnr
Ledn.gr.
Datainspektionen

2008.0658.730

§ 66
Förslag på nytt personuppgiftsombud i handikappnämnden
Tidigare personuppgiftsombud Elisabeth Arebark har lämnat handikappförvaltningen för annat arbete inom kommunen. Därför ska nytt ombud utses av
handikappnämnden.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att utse Camilla Ekberg till personuppgiftsombud.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Dnr
Ledn.gr.
KS
AB Karlskronahem

2008.0644.741

§ 67
Uppdrag Psykiatripaketet, etablering av dubbeldiagnosboende
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens budgetberedning gav vid sammanträde 2008-10-13 ett särskilt direktiv för handikappnämndens verksamhet, nämligen att fullfölja tidigare
boendeplan benämnd Psykiatripaketet. Bakgrund och anledning till Kommunstyrelsens beslut är det negativa utfallet i LSS-utjämningssystemet för
Karlskrona kommun.
En del i Psykiatripaketet är etablering av ett dubbeldiagnosboende i samverkan
med socialnämnden.
Planen är att dubbeldiagnosboendet uppförs medelst en lösning med paviljonger
som placeras i anslutning till Ringöhemmet.
Boendelösningen ligger inom den ekonomiska ram som utgör beräkning för
Psykiatripaketet enligt kommunstyrelsens direktiv.
Karlskronahem har uppdraget att förhandla ett köp av sådana paviljonger. För att
affären ska genomföras måste en formell beställning göras av respektive nämnder (handikappnämnd och socialnämnd) till Karlskronahem och dess styrelse.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ge det formella uppdraget till Karlskronahem om inköp av paviljonger för
etablering av dubbeldiagnosboende enligt plan tillsammans med Socialnämnden.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________
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Dnr
Ledn.gr.
KS

2008.0654.741

§ 68
Uppdrag psykiatripaketet, 12 nya boendeplatser enligt LSS
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens budgetberedning gav vid sammanträde 2008-10-13 ett särskilt direktiv för handikappnämndens verksamhet, nämligen att fullfölja tidigare
boendeplan benämnd Psykiatripaketet. Bakgrund och anledning till Kommunstyrelsens beslut är det negativa utfallet i LSS-utjämningssystemet för
Karlskrona kommun.
Psykiatripaketet omfattar avveckling av Lagunens psykiatriboende, del av
Ringöhemmet och etablering av dubbeldiagnosboende (delat ansvar med
socialnämnden).
Kommunstyrelsen för över särskilda medel för satsningen. Meningen är att genomförandet ska ge Karlskrona en bättre position i LSS-utjämningssystemet och
att pengarna därmed ska komma kommunen tillgodo samtidigt som man förbättrar kvalitén avsevärt i omsorgen för psykiskt funktionshindrade.
För att paketet ska ge effekt i LSS-utjämningen måste 12 nya LSS-platser vara
färdiga att tas i bruk 2009-10-01.
Ett kommunalt alternativ via Karlskronahem har undersökts men avfärdats av
flera skäl. Fastighetsföretaget Dagon har lämnat ett anbud som motsvarar kraven
på byggnation som är lämplig för nämndens verksamhet.
I anbudskalkylen är hyreskostnaden 2 milj/år. I handikappförvaltningens beräkningar för Psykiatripaketets driftkostnad (nämndens kostnad) uppgår hyran till
1,5 milj/år.
Det är handikappförvaltningens övertygelse att något annat alternativ inte är att
räkna med om uppdraget ska kunna verkställas i förhållande till LSS-beräkningen. Det är en förhoppning att lägesförbättringen i systemet ska innebära att motsvarande medel (minst) förs tillbaka till kommunen.
Forts.
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§ 68 Forts.
Uppdrag psykiatripaketet, 12 nya boendeplatser enligt LSS
Anita Seaberg (s) frågar om Karlskronahem blivit tillfrågade om att åta sig
byggnationen.
Maria Persson svarar att Karlskronahem uppgett att de inte kunnat åta sig att
färdigställa byggnationen inom utsatt tid (2009-10-01).
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att ge sitt bifall till föreslaget alternativ (nybyggnation fastighetsägare Dagon)
för att kunna fullfölja Psykiatripaketet enligt Kommunstyrelsens särskilda direktiv, samt
2. att anmäla att 500 Tkr saknas i nämndens budget från år 2010 på grund av
förhöjd hyreskostnad och därmed hemställa åt Kommunstyrelsen att beakta detta
i budgetarbetet inför 2010.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________
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§ 69
Meddelanden
Kommunstyrelsen
Nämndernas beslut om internbudget för år 2009.
§ 211 Begäran om investeringstillstånd för uppförande av gruppboende,
Kyrkvägen i Nättraby.
§ 216 Budgetuppföljning per den 30 september 2008.
Kommunfullmäktige
§ 118 Förvärv av fastigheten Lösen 14:11 för inrättande av särskilt boende.
§ 119 Delårsbokslut per den 31 augusti 2008 för Karlskrona kommun.
§ 120 Komplettering av investeringsanslag och begäran om investeringstillstånd
för uppförande av gruppboende, Bastasjö II.
§ 121 Möjligheter, förtroende, trygghet, tre vägar att gå vidare.
§ 123 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2008.
§ 142 Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och
skyldigheter som alla andra i samhället.
Kommunfullmäktige, Ronneby kommun
§ 227 Samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Karlshamns,
Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län
Överklagande av handikappförvaltnignens beslut om parkeringstillstånd 200811-10, Dnr 258-7839-08.
Socialstyrelsen
SOSFS 2008:8 Rättelse
SOSFS 2008:17 Läkarnas specialiseringstjänstgöring.
Kurser till Handikappnämnden
December 2008.
Forts.
§ 69 Forts.
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Meddelanden
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden, protokoll 2008-10-16.
Förtroendenämndens arbetsutskott, protokoll 2008-11-13
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2008-09-17.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2008-10-22.
____________________
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§ 70
Förslag till beslut om ersättare till kommunala handikapprådet
Lena Ryge (s) informerar om att hon själv och Anita Seaberg (s) önskar byta
roller i handikapprådet. Lena Ryge föreslås i fortsättningen vara ersättare och
Anita Seaberg ordinarie ledamot i handikapprådet.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att utse Lena Ryge till ersättare och Anita Seaberg till ordinarie ledamot i handikapprådet.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
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Dnr
Handikappsekr.
Ledn.gr.

2008.0659.209

§ 71
Frågor
Per-Anders Nygård (s) efterfrågar uppföljning av arbetet med ”Enkelt avhjälpta
hinder”.
Lena Hjorth (fp) yrkar att förvaltningen ger Kajsa Samuelsson i uppdrag att ta
fram dessa uppgifter.
Handikappnämnden beslutar således
att handikappsekreterare Kajsa Samuelsson får i uppdrag att redovisa arbetet
med ”Enkelt avhjälpta hinder”.
____________________
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§ 72
Delegationsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2008-11-25.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, oktober 2008 (pärmen).
c) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län (pärmen).
d) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 10:2 m.fl. (Högamo), Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen).
e) Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 7:135 m.fl., Hasslö, Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen).
f) Yttrande över detaljplan för Grenadjären 57, Karlskrona kommun, Blekinge
län (pärmen).
g) Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m.fl., Östra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen).
h) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge län och revisorer enligt 28f-g §§ lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade; LSS angående ej verkställda gynnande beslut eller att avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut enligt
LSS (pärmen).
i) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge län och revisorer enligt 16 kap. §§ 6f
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut eller att avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL (pärmen).
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
____________________
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§ 73
Julhälsning
Ordförande tackade handikappnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän för
året som gått och önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år.
Lena Hjorth (fp) framförde ett tack samt julhälsning till ordförande.
Förvaltningschef Maria Persson framförde ett tack till hela nämnden för gott
samarbete under 2008.
____________________

