1
4 februari 2009

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den
4 februari 2009
§1

Budgetuppföljning per den 30 november 2008

§2

Prestationsmål för handikappnämndens verksamheter – förebyggande
verksamhet till skydd mot olyckor 2009-2010

§3

IT-handlingsplan – handikappförvaltningen 2009

§4

Avvikelserapportering för 1:a och 2:a kvartalen 2008

§5

Förslag till internbudget för 2009 och åtgärdsförslag

§6

Meddelanden

§7

Frågor

§ 8 Delegationsbeslut
____________________

2
4 februari 2009

Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 4 februari2009, kl. 09.00-10.50.

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 Abrahamsson (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

Lennart Johannisson (M)
Ann-Heléne Berggren (M)
Gerd Sjögren (M)
Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C)
Nina Andersson (S)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom

Sekreterare

Camilla Ekberg

Utses att justera

Nils Johansson

Sekreterare

____________________
Camilla Ekberg

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Nils Johansson

§§ 1-8

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 19 februari 2009 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________ /Camilla Ekberg
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Dnr
Ledn.gr.
KS/KLF
OC

§1
Budgetuppföljning per den 30 november 2008
Ekonom Stefan Jartelius informerar om att handikappförvaltningen härmed får
anmäla att handikappnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa en negativ avvikelse från budget med ca 1,7 Mkr för år 2008 och att resultatet för årets elva
första månader uppgår till -1,5 Mkr. Prognosen är en bedömning utifrån aktuell
verkställighet och biståndsbedömning.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad uppföljning per den 30 november, med tillhörande
prognos för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Dnr
Ledn.gr.
KS/KLF
OC

§2
Prestationsmål för Handikappnämndens verksamheter – förebyggande
verksamhet till skydd mot olyckor 2009-2010
Den 1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Lagen
ersatte den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1102).
Enligt ovan nämnda lag ska alla kommuner varje mandatperiod fastställa ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor.
Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde i december, § 190, ett handlingsprogram för perioden 2008-2010.
Utifrån de säkerhetsmål som anges i handlingsplanen ska varje förvaltning och
bolag bryta ner dessa till prestationsmål som beskriver hur förvaltningen och
bolaget ska arbeta för att uppfylla säkerhetsmålen.
Handikappförvaltningen har i skrivelse upprättat förslag till prestationsmål för
handikappnämndens verksamhet – förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor 2009-2010.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att anta föreslagna prestationsmål för perioden 2009-2010.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

5
4 februari 2009

Dnr
Ledn.gr.
KLF
OC

§3
IT-handlingsplan – handikappförvaltningen 2009
Varje förvaltning och bolag ska upprätta en IT-handlingsplan för varje år. Det är
en viktig del i planeringen för IT-verksamheten.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att anta av förvaltningen upprättad IT-handlingsplan för 2009.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

6
4 februari 2009

Dnr
Ledn.gr.
OC
MAS

§4
Avvikelserapportering för 1:a och 2:a kvartalen 2008
Reviderade riktlinjer och rutiner för ”Lokal avvikelsehantering och riskanalys
inom vård och omsorg” trädde i kraft den 1 januari 2008. Riktlinjerna är bl.a.
förtydligade med rutiner där riskbedömning av medicinska avvikande händelser
skall göras av tjänstgörande sjuksköterska samt ett flödesschema för hantering
av avvikelser. Även rutinen för fallrapportering är förtydligad med ett nytt
underlag för fallanalys.
Områdeschef, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast skall som tidigare
tillsammans med berörd personal göra en uppföljning och analys av samtliga
inträffade fall och individuella preventiva åtgärder sättas in efter behov. Andra
avvikelser skall områdeschef och patientansvarig sjuksköterska följa upp tillsammans med berörd personal. Åtgärder skall sättas in för att förhindra att
händelsen upprepas.
Upprättad rapport omfattar en redogörelse för 1:a och 2:a kvartalet år 2008. I
rapporten finns även en jämförelse av avvikelser och fall för motsvarande
kvartal år 2002 – 2008.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Ledn.gr.
KS/KLF

§5
Förslag till internbudget för 2009 och åtgärdsförslag.
Ajournering kl. 09.15-09.45.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att för år 2009 lämnas ett kommunbidrag till handikappnämnden med 248 435 Tkr. Jämfört med år 2008 har
nämnden erhållit 2,7 avsett för volymförändringar. Nämnden har i sin budget
redogjort för planerade åtgärder uppgående till motsvarande belopp.
Som tidigare år ges full kompensation för ökade personalkostnader, arvoden till
förtroendemän (3,7 %) samt för personalintensiva externa köp av tjänster.
Vidare räknas intäkterna upp med 3 % avseende avgifter och 2,5 % avseende
externa intäkter. En justering för sänkning av PO med 1,7 procentenheter sker.
Nämnden erhåller ej full kompensation för hyreshöjningar eller övriga kostnader
som ej avser personal. Förvaltningen uppskattar att med en förväntad inflation
på 2 % innebär detta ett effektiviseringskrav motsvarande 952 Tkr.
Därutöver har tekniska justeringar skett samt nämnden erhållit minskat kommunbidrag i enlighet med RUPen samt övriga ramjusteringar med 2 064 Tkr.
Handikappförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad 26 januari 2009 lagt
fram 10 stycken åtgärdsförslag.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
1. att godkänna upprättat förslag till internbudget för handikappnämndens verksamhet år 2009.
2. att uppmana handikappförvaltningen att föreslå lämpliga åtgärder för att
minimera det prognostiserade underskottet för år 2009 gällande främst verksamheterna boende för vuxna, daglig verksamhet och insatser för psykiskt funktionshindrade/ NPF-verksamhet.
forts.
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§ 5 forts.
Förslag till internbudget för 2009 och åtgärdsförslag
3. att handikappförvaltningen till kommunfullmäktige anmäler att det finns en
uppenbar risk att nämndens budget för år 2009 kommer att överskridas med
7 Mkr.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall på att-sats 1, samt yrkar avslag på att-sats 3, samt yrkar
att vidta effektiviserande åtgärder främst inom området boende för vuxna, daglig
verksamhet samt insatser för psykiskt funktionshindrade/NPF-verksamhet, för
att på så sätt bibehålla en budget i balans, att ge förvaltningen i uppdrag att till
sammanträdet den 18 mars 2009 återkomma med förslag på strukturella förändringar av nämndens verksamhet med syfte att över tiden uppnå hållbar ekonomisk balans, samt yrkar bifall till upprättat åtgärdsförslag daterat 26 januari
2009 avseende att-sats 1-2 samt 4-9,
1. att ge förvaltningen i uppdrag att avveckla Nyhemsvägen som särskilt boende
snarast dock senast 30 april 2009,
2. att besluta om fortsatt inriktning för insatsen korttidsverksamhet för
barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder,
4. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram det rimligaste förslaget som möjliggör en minskad bemanning på Ekebergsvägens gruppboende och verkställa det
senast 31 maj 2009; avsikten är att kompensera för det prognostiserade underskottet inom korttidsverksamhet/NPF,
5. att ge förvaltningen i uppgift att verkställa bemanning enligt nya vårdnivåer
för att genomföra föreslagen effektivisering i HO-verksamheten; verkställt
senast 16 mars 2009,
6. att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med utveckling av särskilt boende enligt den skrivning som presenterats för nämnden,
7. att nämnden särskilt beslutar om att förvaltningen snarast påbörjar processen
för en omflyttning av brukare som möjliggör boende för olika målgrupper (där
bl.a. omvårdnadsbehovet är styrande); en första avrapportering till nämnden vid
sammanträdet i oktober 2009,
8. att ett särskilt boende för unga utvecklingsstörda med social problematik inrättas i nämndens verksamhet; verkställt 31 mars 2009, samt
9. att Johannesbergsvägen i Rödeby avvecklas som särskilt boende; verkställs
under mars månad 2009.
Lena Ryge (s) och Nils Johansson (sd) deltar inte i beslutet avseende att-sats 1,
samt yrkar bifall i övrigt.
Lena Hjorth (fp) yrkar bifall till ordförandes avslagsyrkande och bifallsyrkande.
Handikappnämnden beslutar
1. att godkänna upprättat förslag till internbudget för handikappnämndens verksamhet år 2009,
forts.
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§ 5 forts.
Förslag till internbudget för 2009 och åtgärdsförslag
2. att vidta effektiviserande åtgärder främst inom området boende för vuxna,
daglig verksamhet samt insatser för psykiskt funktionshindrade/NPF-verksamhet, för att på så sätt bibehålla en budget i balans,
3. att ge förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet den 18 mars 2009 återkomma med förslag på strukturella förändringar av nämndens verksamhet med
syfte att över tiden uppnå hållbar ekonomisk balans,
4. att ge förvaltningen i uppdrag att avveckla Nyhemsvägen som särskilt boende
snarast, dock senast 30 april 2009,
5. att besluta om fortsatt inriktning för insatsen korttidsverksamhet för barn/
ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder,
6. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram det rimligaste förslaget som möjliggör en minskad bemanning på Ekebergsvägens gruppboende och verkställa det
senast 31 maj 2009; avsikten är att kompensera för det prognostiserade underskottet inom korttidsverksamhet/NPF,
7. att ge förvaltningen i uppgift att verkställa bemanning enligt nya vårdnivåer
för att genomföra föreslagen effektivisering i HO-verksamheten; verkställt
senast 16 mars 2009,
8. att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med utveckling av särskilt boende
enligt den skrivning som presenterats för nämnden,
9. att nämnden särskilt beslutar om att förvaltningen snarast påbörjar processen
för en omflyttning av brukare som möjliggör boende för olika målgrupper (där
bl.a. omvårdnadsbehovet är styrande); en första avrapportering till nämnden vid
sammanträdet i oktober 2009,
10. att ett särskilt boende för unga utvecklingsstörda med social problematik inrättas i nämndens verksamhet; verkställt 31 mars 2009, samt
11. att Johannesbergsvägen i Rödeby avvecklas som särskilt boende; verkställs
under mars månad 2009.
____________________
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§6
Meddelanden
Ajournering kl 10.25-10.35
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 95 Redovisning på vilka åtgärder handikappnämnden har vidtagit för att uppnå
en ekonomi i balans
§ 118 Kontering av kostnader för förtroendevalda
Kommunstyrelsen
§ 236 Riktlinjer för Karlskrona kommuns kommunkoncerns ärendehantering
§ 242 Budgetuppföljning per 31 oktober 2008
§ 8 Budgetuppföljning per 30 november 2008
Kommunfullmäktige
§ 148 Kommunala val
§ 155 Kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2009
§ 171 Budget 2009 och plan 2010-2011
§ 175 Taxor för kommunarkivets tjänster
§ 176 Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Tekniska nämnden
§ 149 Hyresavtal avseende tolv boendeplatser enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade – LSS
Länsstyrelsen Blekinge län
Kartläggning av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och unga 2008 i
Blekinge län
Socialstyrelsen
SOSFS 2008:21 Anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att
inneha skjutvapen
SOSFS 2008:22 Donation och tillvaratagande av vävnader och celler
SOSFS 2008:22 Donation och tillvaratagande av vävnader och celler, rättelse
forts.
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§ 6 forts.
Meddelanden
SOSFS 2008:23 Upphävande av delar av vissa föreskrifter och allmänna råd på
hälso- och sjukvårdens områden
SOSFS 2008:24 Vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.
SOSFS 2008:25 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11)
om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
SOSFS 2008:26 Uppgiftsskyldighet till patientregistret
SOSFS 2008:27 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17)
om läkarnas specialiseringstjänstgöring
SOSFS 2008:28 Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS
1993:10) Förebyggande åtgärder kring fall av meningokocksjukdom
SOSFS 2008:29 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1)
om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
SOSFS 2008:30 Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare
SOSFS 2008:31 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av
barn
SOSFS 2008:32 Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av
ärenden som avser personer med funktionshinder
SOSFS 2008:33 Information som avser uppfödning genom amning eller med
modersmjölksersättning
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 08:80 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2009
Cirkulär 08:81 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2009
Cirkulär 08:87 Seniorbostäder – Kommunkartläggning 2008
Cirkulär 09:04 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting m.m.
Cirkulär 2009:05 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2009
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden, protokoll 2008-12-04
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge, protokoll 2008-12-11
____________________
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§7
Frågor
Meddelanden
Ordförande föreslår att meddelanden i fortsättningen skickas ut endast till
presidiet och att övriga får kontakta nämndsekreteraren i den mån det anses nödvändigt att fördjupa sig i ärendena. Förteckningen över meddelanden till nämnden föreslås gå ut till samtliga nämndledamöter.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna ordförandes förslag.
____________________
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§8
Delegationsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-01-21
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, november 2008
c) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, december 2008
d) Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 9:134 m.fl., Hasslö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
e) Yttrande över detaljplan för Verstorp 2:68 m.fl., Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
f) Yttrande över detaljplan för del av Stora Vörta 1:72 m.fl., Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
g) Yttrande över detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14,
Kristianopel, Karlskrona kommun, Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
____________________

1 (17)
18 mars 2009

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den
18 mars 2009

§9

Information om ”Enkelt avhjälpta hinder”

§ 10 Anmälan till fullmäktige (LSS 28g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9§
§ 11 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2008
§ 12 Framtidsprogram
§ 13 Kvalitetshandbok medicintekniska produkter
§ 14 Förslag till beslut om uppdatering av gallrings- och bevarandeplan
§ 15 Avrapportering till kommunfullmäktige, särskilda direktiv för budget för
2009
§ 16 Avstämning av beslutade budgetåtgärder
§ 17 Förslag till nytt beslut om ny formulering i belsutsparagraf från
nämndsammanträde den 4 februari 2009
§ 18 Meddelanden
§ 19 Delegeringsbeslut
____________________

2 (17)
18 mars 2009

Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen 18 mars 2009, kl. 09.00-12.20.

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)
Nina Anderbjörk (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Maj Olsson (C)
Fredrik Wallin (S)

Övriga deltagare ersättare

Lennart Johannisson (M), §§ 9-10
Bengt Jonsson (FP)
Lars Rydell (S)
Nina Andersson (S)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef, §§ 9-11
Inge Boman, utredningssekreterare
Ingrid Karlsson, myndighetschef, §§ 9-11
Åsa Ehnbom, abetsterapeut, §§ 9-11
Helene Karlsson, områdeschef
Margareta Petersson, områdeschef
Ina Sörnhed, områdeschef
Leif Bohman, områdeschef, §§ 9-11
Cecilia Westlund, personalspecialist, §§ 9-15
Lars Larsson, tillförordnad fastighetschef
Tekniska förvaltningen, § 9
Jan-Anders Glantz, planeringschef
Tekniska förvaltningen, § 9

Sekreterare

Camilla Ekberg

Utses att justera

Nina Anderbjörk
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18 mars 2009

Sekreterare

____________________
Camilla Ekberg

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Nina Anderbjörk

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

____________________
Camilla Ekberg

§§ 9-19

mars 2009 anslagits på

4 (17)
18 mars 2009

§9
Information om ”Enkelt avhjälpta hinder”
På nämndens uppmaning lämnar Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare och
boendeplanerare, en uppdatering kring kommunens arbete med ”Enkelt
avhjälpta hinder”. Lars Larsson, tillförordnad fastighetschef och Jan-Anders
Glantz, planeringschef, Tekniska förvaltningen, bistår också med information.
I Plan- och bygglagen (PBL 17 kap 21a§) infördes en paragraf 1.7.2001 om att
enkelt avhjälpta hinder i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna
platser ska vara åtgärdade senast 2010. Boverket har utfärdat föreskrifter HIN 1
(BFS 2003:19) om enkelt avhjälpta hinder – dels gett exempel på vad som kan
vara ett enkelt avhjälpt hinder och dels hur de kan åtgärdas. Det har visat sig
vara svårt att definiera vad som är ett enkelt avhjälpt hinder. Boverket har fått i
uppdrag att tydliggöra detta. Kommunen har valt en generös tolkning (även
plattformshissar och byggandet av handikapptoaletter ingår i de åtgärder som vi
gör). I all planering i kommunen – ny- och ombyggnad – är
tillgänglighetsaspekten alltid med, vilket den måste vara enligt PBL.
Karlskrona kommuns Handikappolitiska program, antaget i kommunfullmäktige
i februari 2003, anger att kommunens lokaler och verksamheter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Fram till år 2010 prioriteras lokaler som är allmänna och publika (alla
delar i en skola räknas t.ex. inte som publika). Tidsplanen är att kommunägda
allmänna och publika lokaler ska vara åtgärdade vid utgången av år 2010.
Handikappsekreteraren arbetar också mycket med att förbättra tillgängligheten i
olika informationsmaterial och på webbsidan tillsammans med
informationsenheten.
Från och med år 2007 har det avsatts investeringsmedel i tekniska nämndens
budget, totalt 40 milj. kr. Ett beslut togs i kommunfullmäktige 2007 om att berörda nämnder ska få kompensation för de hyresökningar som blir följden av att
tillgänglighetsåtgärderna görs från och med budgetåret 2008. Förutom dessa investeringar finns det också avsatt mindre årliga medel för gatumiljön och allmänna platser (gator, torg, lekplatser, idrottsplatser, badplatser, busshållplatser).
Dessa åtgärdas kontinuerligt men där ser vi att vi inte hinner åtgärda alla till utgången av år 2010.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

5 (17)
18 mars 2009

Diariet
Ledn.gr.
KF

2008.0619.739

§ 10
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 tre
månader från beslutsdatum.
Motsvarande skyldighet gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Vid rapporteringstillfälle 31 december 2008 fanns två individbeslut som ej var
verkställda samt två individbeslut med avbruten verkställighet.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till fullmäktige.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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18 mars 2009

Diariet
Ledn.gr
KS
OC
MAS

§ 11
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2008
Ajournering 09.50-10.05
Handikappförvaltningen redovisar årsberättelser för det gångna året för samtliga
av handikappnämndens verksamheter. Årsbokslutet är den samlade redovisningen som anger måluppfyllelse och ekonomiskt resultat.
Förvaltningsledningen har i direktiven för målarbetet till verksamheten angett
handikappnämndens mål som utgångspunkt för
kvalitetsmål/förbättringsåtgärder. Handikappnämnden har gett direktiv att
arbetet med att utvärdera och redovisa måluppfyllelse i den verksamhet som är
nämndens ansvarsområde ska genomföras enligt fastställd plan.
Den nya ordningen för i år är att teamen redovisar sina mål och verksamheter
samlat. I verksamhetsberättelsen presenteras även målarbetet för förvaltningsledning samt stabsfunktionernas ansvarsområden.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2008,
2. att godkänna upprättat årsbokslut för år 2008 samt översänder detsamma till
kommunstyrelsen, samt
3. att godkänna personalbokslutet för 2008.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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§ 12
Framtidsprogram
Förvaltningsledningen anser att den verksamhet som utgör nämndens ansvarsområde står inför stora utmaningar de närmaste åren som kommer. En mycket
schematisk sammanfattning:
• Nya och svåra målgrupper som måste få adekvata insatser (särskilt kombinationen funktionsnedsättning/social problematik, öppen psykiatrisk tvångsvård)
• en ny generation ungdomar (anhöriga) som växt upp med LSS, de har tydliga
önskemål och krav
• en åldrande generation i våra gruppboenden med ökat omvårdnadsbehov
• volymökning inom nya diagnosgrupper (neuropsykiatriska funktionshinder,
självskadebeteende)
• rätten till ett arbete för personer med funktionsnedsättning (både öppen
arbetsmarknad och internt daglig arbete)
• uppdraget medborgardialog, samverkan med brukare och deras företrädare
• ny/reviderad lagstiftning/LSS (tillämpning av lagen i kommunerna poängteras)
• kostnadsutveckling i förhållande till den kommunala budgeten
• mål och medel, prioriteringar i nämndens egen verksamhet.
Förvaltningsledningens förslag är att en arbetsgrupp bildas med deltagare från
de politiska grupperna i nämnden, företrädare för brukarorganisationerna och
ledande tjänstemän från förvaltningen. Vid behov inkallas expertis och rådgivare
från olika verksamheter. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram och presentera
ett Framtidsprogram för stöd och service till personer med funktionsnedsättning
i Karlskrona kommun. Framtidsprogrammet ska vara ett verktyg för nämnden i
den fortsatta medborgardialogen och i den mer konkreta planeringen av nämndens verksamhet på både kortare och längre sikt.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att en partsammansatt grupp bildas med uppdrag att utarbeta ett
framtidsprogram för stöd och service till personer med funktionsnedsättning i
Karlkrona kommun.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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Arbetsterapeut

§ 13
Kvalitetshandbok medicintekniska produkter
En arbetsgrupp med företrädare från äldre- och handikappförvaltningarna har utifrån föreskrift SOSFS 2008:1 (M) reviderat i den tidigare framtagna kvalitetshandboken för medicintekniska produkter.
Syftet med kvalitetshandboken är att beskriva kvalitetssystem som omfattar ansvarsförhållanden, myndighetskrav och de arbetssätt, rutiner och kvalifikationer
som tillsammans skall säkra att resultatet motsvarar de krav som kan ställas på
kommunens verksamhet och planering, anskaffning, användning, underhåll och
omdisponering av medicintekniska produkter samt avvikelsehantering, återförande av erfarenheter baserade på kontroll och analys för styrning och
förbättring av kvalitet.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna den reviderade Kvalitetshandboken för medicintekniska produkter.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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Kommunarkivet

§ 14
Förslag till beslut om uppdatering av gallrings- och bevarandeplan
Enligt gällande arkivreglemente ska varje facknämnd besluta om gallring av sina
allmänna handlingar.
I den föreliggande gallrings- och bevarandeplanen finns handikappnämndens
hela bestånd av allmänna handlingar upptagna.
Gallrings- och bevarandeplanen är upprättad i samarbetet mellan
kommunarkivet och handikappförvaltningen enligt riksarkivets råd och
anvisningar om gallring och bevarande av kommunala handlingar.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att anta uppdaterad gallrings- och bevarandeplan för nämndens handlingar.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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§ 15
Avrapportering till kommunfullmäktige, särskilda direktiv för budget för
2009
Enligt anvisningar för uppföljning ska nämnd som fått särskilda direktiv enligt
beslut i Kommunfullmäktige avrapportera dessa tillbaka till Kommunstyrelsen
senast 2009-03-31.
Handikappnämnden har fått två sådana särkskilda direktiv i budget för 2009.
1. Undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att under år 2009 omvandla ett antal befintliga SoL-beslut till LSS-beslut.
Rapport: Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-26 att anta förslag om 20-årigt
hyresavtal med Dagon AB för nytt LSS-boende om 12 platser. Mot bakgrund av
det beslutet och under förutsättning att byggnationen färdigställs inom avtalad
tid kommer Handikappnämnden att kunna fullfölja uppdraget och omvandla 12
SoL-beslut till LSS-beslut per den 1 oktober 2009 (avräkningsdatum för rapportering i LSS-utjämningssystemet).
2. Uppdrag att omgående utreda behovet av framtida omvandling eller avveckling av verksamheten vid nuvarande Ringöhemmet. I uppdraget ingår då också
att studera möjligheterna att bibehålla eller nyetablera verksamheter/boenden
inom det geografiska området runt nuvarande Ringöhemmet.
Rapport: Efter studiebesök på plats har ett möte ägt rum med deltagande av tre
kommunalråd, ordförande för Karlskronahems styrelse och för Handikappnämnden samt chefstjänstemän från berörda verksamheter. Mötet slutade i samstämmighet kring en plan som ska leda fram till en avveckling av nuvarande institutionsboende (Ringöhemmet); området ska i takt med en sådan avveckling i
stället utvecklas för ett varierat boende för invånare i Karlskrona; Handikappnämnden ska i takt med en sådan utveckling planera för LSS-boende i området
för ett mindre antal personer. Handikappnämnden är tydligt med att förutsättningen för att ha boende enligt LSS för personer med funktionsnedsättning i det
aktuella området på Ringö är att dessa ingår som en del i ett ordinärt bostadsbistånd (LSS-boende kan per definition inte ha någon institutionell prägel).
Forts.
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§ 15 Forts.
Avrapportering till kommunfullmäktige, särskilda direktiv för budget för
2009
Ett tidigare planerat boende för personer med dubbeldiagnos ska inrättas
tillfälligt med paviljonlägenheter på Ringöhemmets tomt under den tid det tar att
avveckla nuvarande institutionsboende på ett bra sätt för de individer som har
bott där under lång tid.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2009-03-11
att inte bevilja bygglov för planerade paviljonger med hänvisning till att man
borde sikta in sig på en permanent lösning för aktuell målgrupp. En sådan
diskussion går på tvärs med handikappnämndens förutsättningar och behov. Där
befinner sig frågan i dag.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad lägesrapport avseende direktiv från kommunfullmäktige.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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§ 16
Avstämning av beslutade budgetåtgärder
Förvaltningschef Maria Persson och utredningssekreterare Inge Boman informerar om att handikappförvaltningen har utifrån beslut i handikappnämnden och
kommunfullmäktige fått beslut vid tre olika tillfällen gällande uppdrag kopplade
till budget 2009. Här följer en genomgång av de beslut som ska verkställas inom
olika områden i verksamheten med åtföljande lägesrapport:
• Nämndens beslut till budget 2009, plan 2010-2011,
• sparbeting utpekade områden, beslut i kommunstyrelsen 3 februari 2009,
samt
• sparbeting i nämndernas beslut till internbudget 2009.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
1. att godkänna upprättad lägesrapport avseende beslutade budgetåtgärder,
2. att därutöver eventuellt lägga ytterligare direktiv till budgetuppdraget 2009,
3. att man bör samordna alla personalresurser inom NPF området,
4. att konsekvensbeskrivning utifrån vidtagna åtgärder i verksamheten ska redovisas separat för ledamöterna i handikappnämndens arbetsutskott den 8 april
2009, samt
5. att flytta fram genomförandet av förändringen för hantering av omkostnadsersättning för kontaktpersoner till den 1 juni 2009.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 17
Förslag till nytt beslut om ny formulering i belsutsparagraf från nämndsammanträde den 4 februari 2009
Efter justering av nämndens protokoll från sammanträde den 4 februari 2009
uppdagades att beslutsparagraf 5, ”Förslag till internbudget för 2009 och
åtgärdsförslag”, var felaktigt formulerad.
Denna beslutsparagraf måste återkallas och nytt beslut måste tas utifrån ny,
korrekt formulering:
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att för år 2009 lämnas ett kommunbidrag till handikappnämnden med 248 435 Tkr. Jämfört med år 2008 har
nämnden erhållit 2,7 avsett för volymförändringar. Nämnden har i sin budget
redogjort för planerade åtgärder uppgående till motsvarande belopp.
Som tidigare år ges full kompensation för ökade personalkostnader, arvoden till
förtroendemän (3,7 %) samt för personalintensiva externa köp av tjänster.
Vidare räknas intäkterna upp med 3 % avseende avgifter och 2,5 % avseende
externa in-täkter. En justering för sänkning av PO med 1,7 procentenheter sker.
Nämnden erhåller ej full kompensation för hyreshöjningar eller övriga kostnader
som ej avser personal. Förvaltningen uppskattar att med en förväntad inflation
på 2 % innebär detta ett effektiviseringskrav motsvarande 952 Tkr.
Därutöver har tekniska justeringar skett samt nämnden erhållit minskat kommunbidrag i enlighet med RUPen samt övriga ramjusteringar med 2 064 Tkr.
Ordförande informarar om att ärenden gällande internbudget och åtgärdsförslag
slås samman till ett ärende vid behandling i nämnden.
Handikappförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad 26 januari 2009 lagt
fram tio stycken åtgärdsförslag.
De att-satser som återfinns i förvaltningens åtgärdsförslag ändras av nämnden
till
Forts.
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§ 17 Forts.
Förslag till nytt beslut om ny formulering i belsutsparagraf från nämndsammanträde den 4 februari 2009
punkter. Dessa är:
• att ge förvaltningen i uppdrag att avveckla Nyhemsvägen som särskilt boende
snarast dock senast 30 april 2009,
• att besluta om fortsatt inriktning för insatsen korttidsverksamhet för
barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder,
• att besluta om indragning av den s k stimulansersättningen i daglig verksamhet/sysselsättning för att därtill budgeterade medel ska kunna täcka en del av
underskottet som prognostiserats för den redan etablerade korttidsverksamheten/NPF,
• att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram det rimligaste förslaget som möjliggör en minskad bemanning på Ekebergsvägens gruppboende och verkställa
det senast 31 maj 2009; avsikten är att kompensera för det prognostiserade
underskottet inom korttidsverksamhet/NPF,
• att ge förvaltningen i uppgift att verkställa bemanning enligt nya vårdnivåer
för att genomföra föreslagen effektivisering i HO-verksamheten; verkställt
senast 16 mars 2009,
• att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med utveckling av särskilt boende
enligt den skrivning som presenterats för nämnden,
• att nämnden särskilt beslutar om att förvaltningen snarast påbörjar processen
för en omflyttning av brukare som möjliggör boende för olika målgrupper
(där bl.a. omvårdnadsbehovet är styrande); en första avrapportering till nämnden vid sammanträdet i oktober 2009,
• att ett särskilt boende för unga utvecklingsstörda med social problematik inrättas i nämndens verksamhet; verkställt 31 mars 2009, samt
• att Johannesbergsvägen i Rödeby avvecklas som särskilt boende; verkställs
under mars månad 2009.
• att nämnden särskilt diskuterar och ger en anvisning till förvaltningen huruvida åtgärdsförslag som belastar verksamheten ska tas fram i syfte att häva
det prognostiserade underskottet för kostnader som inte kan påverkas inom
personlig assistans och boendeplaceringar på HVB-hem.
Ordförande överlämnar ny skrivelse där nämnden föreslås besluta
1. att godkänna förelagd internbudget för handikappnämndens verksamhet år
2009,
2. att vidta effektiviserande åtgärder främst inom området boende för vuxna,
daglig verksamhet samt insatser för psykiskt funktionshindrade/NPFverksamhet, för att på så sätt bibehålla en budget i balans,
3. att ge förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet den 18 mars 2009
återkomma med förslag på strukturella förändringar av nämndens verksamhet
med syfte att över tiden uppnå hållbar ekonomisk balans,
Forts.
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§ 17 Forts.
Förslag till nytt beslut om ny formulering i belsutsparagraf från nämndsammanträde den 4 februari 2009
4. att utifrån förvaltningens åtgärdsförslag arbeta vidare med punkterna 1-2
samt 4-9,
5. att avslå att-satsen 3 i AU:s förslag – ”3. att handikappförvaltningen till
kommunfullmäktige anmäler att det finns en uppenbar risk att nämndens
budget för år 2009 kommer att överskridas med 7 Mkr.”
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till att-satserna 1-5.
Lena Ryge (S) och S-gruppen deltar inte i beslut avseende att-sats 1, samt yrkar
bifall i övrigt.
Nils Johansson (SD) deltar inte i beslut avseende att-sats 1, samt yrkar bifall i
övrigt.
Lena Hjorth (FP) yrkar bifall till att-satserna 1-5.
Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna förelagd internbudget för handikappnämndens verksamhet år
2009,
2. att vidta effektiviserande åtgärder främst inom området boende för vuxna,
daglig verksamhet samt insatser för psykiskt funktionshindrade/NPFverksamhet, för att på så sätt bibehålla en budget i balans,
3. att ge förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet den 18 mars 2009
återkomma med förslag på strukturella förändringar av nämndens verksamhet
med syfte att över tiden uppnå hållbar ekonomisk balans,
4. att utifrån förvaltningens åtgärdsförslag arbeta vidare med punkterna 1-2
samt 4-9, samt
5. att avslå att-satsen 3 i AU:s förslag – ”3. att handikappförvaltningen till
kommunfullmäktige anmäler att det finns en uppenbar risk att nämndens
budget för år 2009 kommer att överskridas med 7 Mkr.”
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna ny ordalydelse i beslutsparagraf 5, ”Förslag till internbudget för
2009 och åtgärdsförslag”.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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§ 18
Meddelanden
Kommunstyrelsen
§ 46 Anvisningar för uppföljning 2009
§ 72 Fördelning av kommunstyrelsens finansieringsposter i Budget/Plan för åren
2009-2011
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2009-02-13, mål nr 831-08
Dom 2009-02-13, mål nr 37-09
Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut 2009-01-27, dnr 258-10089-08, Överklagande av handikappförvaltnings
beslut om parkeringstillstånd
Beslut 2009-02-09, dnr 258-974-2009, Överklagande av handikappförvaltnings
beslut om parkeringstillstånd
Socialstyrelsen
SOSFS 2008:34 Praktisk tjänstgöring för psykologer
SOSFS 2008:35 Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. med
anknytning till hälso- och sjukvård
SOSFS 2008:36 Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd på socialtjänstens område
Landstinget Blekinge
Verksamhetsberättelse 2008
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott, protokoll 2009-01-22
Förtroendenämnden, protokoll 2009-02-05
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2008-12-03
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-01-28
____________________
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§ 19
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-03-04
b) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, januari 2009
c) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, februari 2009
d) 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
e) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge län och revisorer enligt 28f-g §§ Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS, angående ej verkställda
gynnande belsut eller att avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut
enligt LSS
f) Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 7:135 m.fl., Hasslö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
g) Yttrande över detaljplan för del av Mjövik m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________
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22 april 2009

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den
22 april 2009
§ 20 Budgetuppföljning februari 2009
§ 21 Personaluppföljning, mätperiod december 2008 – januari 2009,
Handikappförvaltningen, Karlskrona kommun samt lägesrapport 2-åringar
§ 22 Rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun
§ 23 Konsekvensbeskrivningar effektiviseringsåtgärder
§ 24 Tillägg i gällande delegationsordning, anmälan till Länsstyrelsen angående
icke verkställda beslut enligt SoL och LSS
§ 25 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
§ 26 Uppdrag kontaktpolitiker
§ 27 Ändring av sammanträdestider, augusti och november 2009
§ 28 Meddelanden
§ 29 Frågor
§ 30 Delegeringsbeslut
____________________
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Plats och tid

Ellida, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 22 april 2009, kl. 09.00-09.45

Beslutande

2:e vice ordf
Ledamöter

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)
Martin Hedenmo (S)
Nina Anderbjörk (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Bengt Jonsson (FP)
Gerd Sjögren (M)

Övriga deltagare ersättare

Lars Rydell (S)
Suada Keran (S)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Nils Johansson

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Lena Ryge

Justerande

____________________
Nils Johansson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson

§§ 20-30
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22 april 2009

Dnr
Ledn.gr.
KS/KLF
OC

§ 20
Budgetuppföljning februari 2009
Förvaltningschef Maria Persson och ekonom Stefan Jartelius informerar om att
handikappnämndens verksamhet befaras visa en negativ avvikelse från budget
med ca 9,5 Mkr. Det finns svårigheter i att göra en rättvis prognos avseende köp
av hemtjänst via äldreförvaltningen då faktureringen av timmarna inte ligger i
fas. Prognosen är en bedömning utifrån aktuell verkställighet och
biståndsbedömning.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per den
28 februari 2009, med tillhörande prognos för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 21
Personaluppföljning, mätperiod december 2008 – januari 2009,
Handikappförvaltningen, Karlskrona kommun samt lägesrapport 2åringar
Förvaltningschef Maria Persson informerar om personaluppföljningen samt
2-åringar. Idag finns det 34 personer i handikappförvaltningen som är så kallade
2-åringar. Kompetensen är hög i denna grupp, de flesta har utbildning inom vård
och omsorg. Alla går på vikariat eller bokas ut i arbete via bemanningsenheten.
Som jämförelse så har Äldreförvaltningen 100 stycken 2-åringar.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 22
Förslag till beslut om rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun
Personalenheten genomför sedan en tid tillbaka revideringar av befintliga
policys samt kompletteringar på de områden där det saknas policys.
Handikappförvaltningen antar föreslagen rehabiliteringspolicy enligt upprättat
förslag.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att anta föreslagen rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 23
Konsekvensbeskrivningar effektiviseringsåtgärder
Handikappnämnden har inför 2009 beslutat om effektiviseringsåtgärder som ska
verkställas genom minskad bemanning motsvarande 10 tjänster inom särskilt
boende. Uppdraget genomförs genom en sänkning av vårdnivåer kopplade till
resursfördelningssystemet.
Förvaltningen har inför föregående avrapportering kring uppföljning av
beslutade budgetåtgärder meddelat att verksamhetsansvariga områdeschefer inte
kunnat verkställa fullt ut enligt givet uppdrag. De motiverar det i
konsekvensbeskrivningar som nu lämnas till handikappnämnden.
Förvaltningens uppfattning är att föreslagen effektiviseringsåtgärd inte kan
verkställas fullt ut om vi ska ha en verksamhet som är förenlig med gällande
lagstiftning kopplat till den enskildes behov utifrån biståndsbedömning. Det är
en avvägning utifrån redovisade konsekvensbeskrivningar.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta ställning till redovisade konsekvensbeskrivningar och utifrån dessa fatta
beslut om fortsatta åtgärder för att nå budget i balans inom nämndens
verksamheter.
Förslag på ytterligare en att-sats lämnas gemensamt av både den borgerliga och
den socialdemokratiska gruppen, enligt följande:
att uppdra åt förvaltningen att senast till sammanträdet den 17 juni 2009
redovisa en samlad områdesvis motiverad bild av lagligen genomförbara och
inte genomförbara effektiviseringar så att nämndens verksamhet ryms inom
budget.
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar bifall på förslaget.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på förslaget.
Forts.
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§ 23 Forts.
Konsekvensbeskrivningar effektiviseringsåtgärder
Handikappnämnden beslutar således
1 att ta ställning till redovisade konsekvensbeskrivningar och utifrån dessa fatta
beslut om fortsatta åtgärder för att nå budget i balans inom nämndens
verksamheter, samt
2 att uppdra åt förvaltningen att senast till sammanträdet den 17 juni 2009
redovisa en samlad områdesvis motiverad bild av lagligen genomförbara och
inte genomförbara effektiviseringar så att nämndens verksamhet ryms inom
budget.
___________________
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Dnr
Ledn.gr.

§ 24
Tillägg i gällande delegationsordning, anmälan till Länsstyrelsen angående
icke verkställda beslut enligt SoL och LSS
År 2006 införde Länsstyrelsen som ett led i sin tillsyn av kommunen ett krav på
avrapportering av icke verkställda gynnande beslut eller avbruten verkställighet
av gynnande beslut enligt SoL och 2008 infördes motsvarande
rapporteringsskyldighet i beslut enligt LSS. Med anledning av detta behöver
nuvarande delegationsreglemente uppdateras. Delegeringen föreslås läggas på
myndighetschefen.
Föreslaget tillägg rörande delegering inom SoL området
1.50 Anmälan till Länsstyrelse angående ej verkställda gynnande beslut eller att
avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut enlig SoL.
Föreslaget tillägg rörande delegering inom LSS området
2.39 Anmälan till Länsstyrelse angående ej verkställda gynnande beslut eller att
avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut enlig LSS.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa tillägg i gällande delegationsreglemente enligt upprättat förslag
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Dnr
Ledn.gr.
MAS

§ 25
Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
Enligt SOSFS 2005:28 ”Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria” ska
vårdgivaren utse den befattningshavare som ska svara för
anmälningsskyldigheten enligt ovan.
I Karlskrona kommun har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Inger
Andersson haft detta uppdrag. Den 16 mars 2009 övergick hon till annat
uppdrag inom äldreförvaltningen, ny befattningshavare är Ann-Britt Mårtensson.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att utse medicinskt ansvariga sjuksköterskan i Karlskrona kommun Ann-Britt
Mårtensson att svara för anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 26
Uppdrag kontaktpolitiker
Enligt muntligt uppdrag på Handikappnämndens arbetsutskott den 4 mars 2009
beslutades att förvaltningen skulle ta fram förslag till indelning och uppdrag för
kontaktpolitiker ute i verksamheten.
Syftet med kontaktpolitiker bör vara att skapa möjligheter till dialog mellan
politiker, medarbetare och brukare samt att öka medvetenheten om hur
politikens beslut verkställs ute i verksamheterna.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag om indelning och uppdrag
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 27
Ändring av sammanträdestider, augusti och november 2009
Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för
år 2009. Detta förslag behöver ändras för att bättre följa kommunens
övergripande budgetarbete.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna reviderat förslag på sammanträdestider för år 2009.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 28
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 55 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 60 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommunkoncern
§ 63 Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun
§ 67 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
februari 2009
Kommunstyrelsen
§ 81 Projekterings och investeringstillstånd för att tillskapa ytterligare tre
boendeplatser i anslutning till villan i Lösenmark
§ 119 Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2009-03-10, mål nr 1113-08
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott, protokoll 2009-03-26
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-03-11
____________________
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§ 29
Frågor
Hemtjänst
Lena Ryge (S) ställer en fråga angående vilka konsekvenser det får för brukare
inom handikappförvaltningens ansvarsområde som är beviljade hemtjänst med
anledning av att Attendo sagt upp sitt uppdrag.
Förvaltningschef Maria Persson svarar på frågan.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 30
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-04-08
b) Hantering av LOV
c) Medi@boom
d) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, mars 2009 (pärmen)
e) Yttrande över detaljplan för del av Aspö 5:68 m.fl., Aspö, Karlskrona
kommun, Bleking län (pärmen)
f) Yttrande över detaljplan för del av Aspö 5:68 m.fl., Aspö, Karlskrona
kommun, Bleking län (pärmen)
g) Yttrande över detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m.fl., Karlskrona
kommun, Bleking län (pärmen)
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

20 maj 2009
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den
20 maj 2009
§ 31 Ny 1:a vice ordförande
§ 32 Delårsbokslut april 2009
§ 33 Personaluppföljning, mätperiod december 2008 – mars 2009
§ 34 Anmälan till fullmäktige (LSS28g§) av ej verkställda beslut inom LSS 9§
§ 35 Beställning av förstudie till nya lokaler för korttidsverksamhet
§ 36 Hantering av omkostnader för kontaktpersoner
§ 37 Resor till och från daglig verksamhet
§ 38 Förslag till revidering av riktlinjer för ledsagarservice enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
§ 39 Reviderat regelverk för nämndens Kvalitetspris
§ 40 Lagändring om Stöd till anhöriga som vårdar eller stöder närstående
§ 41 Ändring i gällande delegeringsordning, anmälan till kommunfullmäktige
och revisorer angående icke verkställda beslut enligt LSS
§ 42 Meddelanden
§ 43 Delegeringsbeslut
____________________

20 maj 2009

Plats och tid

Ellida, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 20 maj 2009, kl. 09.00-10.50

Beslutande

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

2 (18)

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD)
Lena Ryge (S)
Håkan Lagergren (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Nina Anderbjörk (S)
Nils Johansson (SD) kl.09.10

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (S)
Lars Rydell (S)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)
Maj Olsson (C)
Suada Keran (S)
Nina Andersson (S)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom
Cecilia Westlund, personalspecialist §§ 31-33

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Lena Ryge

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Lena Ryge

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson

§§ 31- 43

maj 2009 anslagits på

20 maj 2009
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Ledn.gr.
OC

§ 31
Ny 1:a vice ordförande
Ordföranden hälsar Daniel Jusinski (KD) välkommen som ny 1:e vice
ordförande i handikappnämnden. Han ersätter, efter beslut i kommunfullmäktige
§ 79 den 23 april 2009, Lena Hjort (FP) som har avsagt sig sitt uppdrag.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagen protokoll.
____________________

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
KLF
OC
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2009.0213.042

§ 32
Delårsbokslut april 2009
Förvaltningschef Maria Persson och ekonom Stefan Jartelius föredrar ärendet
och överlämnar upprättat bokslut per den 30 april 2009.
Handlingarna består av upprättad resultaträkning varav framgår förvaltningens
tilldelade medel, periodens utfall (- 7 750 Mkr), prognos för helår (-14 742
Mkr). Vidare överlämnas en balansräkning över perioden (omslutning 31 327
Mkr). Slutligen bilägges ett kommenterande/förklarande dokument till
avvikelser för utfallet och prognos samt vidtagna/kommande åtgärder. I
dokumentet redovisas också nyckeltal samt måluppfyllelse.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att godkänna upprättat delårsbokslut per den 30 april 2009, samt
2. att nämndens tidigare beslut om direktiv till förvaltningen att föreslå åtgärder
för att få budget i balans kvarstår och redovisas på sammanträdet den 17 juni
2009.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
KLF
OC
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2009.0170.020

§ 33
Personaluppföljning, mätperiod december 2008 – mars 2009
Personalspecialist Cecilia Westlund informerar om personaluppföljning för
mätperioden december 2008 – mars 2009 jämfört med perioderna december
2007 – mars 2008 och december 2006 – mars 2007.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
KLF
KF
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2009.0107.739

§ 34
Anmälan till fullmäktige (LSS28g§) 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 den 31 mars 2009 fanns två individbeslut som inte var
verkställda.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till fullmäktige.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
OC
SBF
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2009.0123.287

§ 35
Beställning av förstudie till nya lokaler för korttidsverksamhet
Karlskrona kommun har genom köp från Landstinget Blekinge förvärvat
fastigheten Blåvingen (beslut i Kommunfullmäktige den 26 mars 2009).
Ett motiv till köpet av den aktuella tomten är Handikappnämndens behov av att
finna nya lokaler för korttidsverksamhet enligt LSS.
Av bifogad skrivelse till Kommunstyrelsen framgår bakgrund, motiv och
pågående planering ur Handikappnämndens perspektiv.
Förvaltningen ansöker nu om en förstudie av projektet hos kommunens
fastighetsavdelning. Det är en förutsättning för att projektering ska kunna sättas
igång med målet att nya korttidslokaler kan tas i bruk inom angiven tidsram. En
sådan förstudie måste beslutas i Handikappnämnden mot bakgrund av att medel
tas i anspråk från den investeringsbudget som är avsatt för ändamålet inom ram
för kommunens totala investeringsplan.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att beställning av förstudie genomförs för projekt Blåvingen och därmed att för
ändamålet avsatta medel i investeringsbudgeten tas i anspråk.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
OC
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2009.0215.731

§ 36
Hantering av omkostnader för kontaktpersoner
Enligt beslut på handikappnämndens arbetsutskott den 2 maj 2009 skulle
presidiet ta fram en ny att-sats till dagens sammanträde den 20 maj 2009.
Presidiet lämnar följande bakgrund och formulering av nya att-satser:
”På sammanträdet den 3 september 2008 tog handikappnämnden beslut om
att se över rutinerna gällande utbetalningen av omkostnadsersättning till
kontaktpersoner. Tidigare i vår på handikappnämndens sammanträden den 18
mars 2009 togs beslut om att de nya rutinerna skulle börja gälla från den 1 juni
2009. Detta beslut återkallas nu och som följd av detta ska handikappnämnden
återkomma i ett senare skede med nya direktiv. Under tiden ska förvaltningen
arbeta med förutsättningar för att kunna redovisa omkostnader på ett lätt och
rättvist sätt.
1. att avvakta med genomförandet av förändringen gällande redovisning av
omkostnadsersättning för kontaktpersoner, samt
2. att återkomma med nya direktiv då underlag och förutsättningar gör det
möjligt att utföra redovisningen på ett lätt och rättvist sätt.”
Handikappnämnden beslutar således
1. att avvakta med genomförandet av förändringen gällande redovisning av
omkostnadsersättning för kontaktpersoner, samt
2. att återkomma med nya direktiv då underlag och förutsättningar gör det
möjligt att utföra redovisningen på ett lätt och rättvist sätt.
____________________

20 maj 2009

Dnr
KLF
Ledn.gr.
OC
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2009.0159.737

§ 37
Resor till och från daglig verksamhet
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har begärt handikappnämndens yttrande över
Blekingetrafikens skrivelse angående handikappnämndens beslut § 42 den 3
september 2008 i budget för handikappnämndens verksamhet 2009 och plan
2010-2011 att upphöra med att tillhandahålla resor till och från daglig
verksamhet från och med 2010. Skrivelsen överlämnas till handikappnämnden
för beredning till kommunstyrelsen snarast.
Beslutet innebär att de ca 85 personer som idag åker till och från daglig
verksamhet med transportören Kallinge Taxi AB från och med januari 2010
kommer att få ordna resorna på annat sätt. De flesta av personerna har rätt till
färdtjänst medan andra kommer att åka med kollektivtrafiken.
I skrivelse den 4 maj 2009 uppger Blekingetrafiken AB att de inte betraktar
resorna till och från daglig verksamhet som arbetsresor. Därmed kostar en resa
till och från daglig verksamhet med färdtjänsten den enskilde 40 kr/dag för resa i
en zon och 80 kr/dag för resa i två zoner.
Detta skulle medföra så kraftigt ökade kostnader för den enskilde att hon/han
sannolikt inte har råd att ta sig till sin dagliga verksamhet. De flesta av våra
brukare har relativt små inkomster och har inte utrymme för sådana kostnader.
Förmodligen kommer ett flertal brukare inte att kunna ta sig till sin dagliga
verksamhet, vilket naturligtvis för den enskilde skulle vara mycket olyckligt.
Nuvarande avtal med Kallinge Taxi AB gäller till och med den 31 december
2009 med rätt till option på ytterligare 12 månader till samma villkor. För att
optionen inte ska träda i kraft skall avtalet sägas upp senast den 30 juni 2009.
Handikappförvaltningen föreslår att innevarande avtal med Kallinge Taxi AB
säges upp och att ny upphandling påbörjas snarast. Ett nytt avtal med transportör
skall då gälla från den 1 januari 2010.
Forts.
§ 37 Forts.

20 maj 2009
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Resor till och från daglig verksamhet
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att säga upp innevarande avtal med Kallinge Taxi AB, samt
2. att snarast påbörja upphandling av resor till och från daglig verksamhet att
gälla från 1 januari 2010
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar att ersätta att-sats 2 med: att uppdra åt presidiet att
föra diskussioner med kommunstyrelsen för att säkerställa kompensation för
utebliven besparing gällande resor till och från daglig verksamhet.
Ordförande yrkar att presidiet ska återkomma i frågan på sammanträdet den 17
juni 2009.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på både Anders Ovanders (M) och ordförandes
förslag.
Handikappnämnden beslutar således
1. att säga upp gälland avtal med Kallinge Taxi AB, samt
2. att uppdra åt presidiet att föra diskussioner med kommunstyrelsen för att
säkerställa kompensation för utebliven besparing gällande resor till och från
daglig verksamhet och återkomma i frågan på sammanträdet den 17 juni 2009 .
____________________

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
OC
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2009.0154.730

§ 38
Förslag till revidering av riktlinjer för ledsagarservice enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
I nuvarande riktlinjer för ledsagarservice gällande kostnader i samband med
ledsagning (beslut i handikappnämnden den 27 maj 2003) står att ”den enskilde
betalar själv sina utgifter för transport, biljetter, måltider m.m.”
”Ledsagaren ersätts av kommunen med ovanstående utlägg med f.n. (2003) max
110 kr per ledsagartillfälle, dock högst 350 kr/månad”.
Då summan fastställdes för drygt 5 år sedan finns anledning att ompröva om
maxbeloppet ska höjas då vissa aktiviteter inte ryms inom detta belopp.
Förslag till ny riktlinje för kostnader:
● Ledsagaren ersätts av kommunen med ovanstående utlägg med max 500
kr/månad.
● Högre ersättning än enligt ovan kan utbetalas efter ansökan från den enskilde
för en speciell aktivitet. Framställan om högre ersättning skall ske till
Handikappförvaltningens myndighetskontor senast 3 veckor före det att planerad
aktivitet ska äga rum.
● Ersättning för omkostnader kan ges för aktiviteter och ändamål i enlighet med
tidigare antagna Mål och riktlinjer för ledsagning enligt SoL och LSS.
● Redovisning av omkostnader sker genom att originalkvitton inlämnas till
ansvarig områdeschef eller för extern utförare av hemtjänstinsatser kan
redovisning lämnas tillsammans med ordinarie faktura/alternativt egen faktura.
● Vid ledsagning skall färdtjänst eller allmänna kommunikationsmedel nyttjas i
första hand.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa föreslagna förändringar avseende riktlinjer för kostnader i samband
med ledsagning.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
OC
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2009.0214.029

§ 39
Reviderat regelverk för nämndens Kvalitetspris
Regelverket för nämndens kvalitetspris bör revideras något med anledning av
det konsekvent genomförda målarbetet på alla nivåer i organisationen.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att anta reviderat regelverk för nämndens Kvalitetspris.
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar på ytterligare förändringar i regelverket enligt
följande: En sammanslagning av § 3 och § 6 samt ändring i § 5 så att
ordalydelsen blir följande,
§ 3 Utdelning av kvalitetspriset sker årligen i juni efter genomförd uppföljning
av uppsatta mål för verksamheten från föregående år och inom ramen för de av
nämnden anslagna medlen.
§ 5 Pristagare, en eller flera, utses genom röstning av en jury bestående av
handikappnämndens presidie, förvaltningschef samt två representanter från
kommunala handikapprådet. Vid oenighet gäller handikappnämndens
ordförandes röst som utslagsröst.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på Anders Ovanders (M) förslag.
Handikappnämnden beslutar således
1. att anta förvaltningens förslag på förändringar för nämndens
Kvalitetspris, samt

Forts.
§ 39 Forts.
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Reviderat regelverk för nämndens Kvalitetspris
2. att göra en sammanslagning av § 3 och § 6 samt ändring i § 5 så att
ordalydelsen blir följande,
§ 3 utdelning av kvalitetspriset sker årligen i juni efter genomförd uppföljning
av uppsatta mål för verksamheten från föregående år och inom ramen för de av
nämnden anslagna medlen.
§ 5 Pristagare, en eller flera, utses genom röstning av en jury bestående av
handikappnämndens presidie, förvaltningschef samt två representanter från
kommunala handikapprådet. Vid oenighet gäller handikappnämndens
ordförandes röst som utslagsröst.
____________________
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Ledn.gr.
OC

§ 40
Lagändring om Stöd till anhöriga som vårdar eller stöder närstående
Regeringen har beslutat om en förändring i Socialtjänstlagen som betyder att
stöd till anhöriga blir en tvingande insats för kommunerna. Den nya lagen får
följande lydelse:
Socialnämnden ska erbjuda stöd eller avlösning för att underlätta för de personer
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en
närstående som har funktionshinder.
Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2009 efter beslut i Riksdagen.
Särskilda medel kommer att utbetalas till kommunerna för att säkerställa
implementeringen av åtgärder utifrån den nya lagen om anhörigstöd. KLF har
ombetts bevaka frågan för HN:s räkning och enligt preliminärt besked kan
kommunen räkna med ca 1 milj kr i bidragsstöd 2009 och det dubbla 2010;
därefter kommer medlen att ingå i skatteutjämningspotten. En överenskommelse
måste göras med ÄN om fördelning av dessa bidragsmedel. Lagändringen
medför inledningsvis inte ökade kostnader utan att täckning kommer från staten;
från 2011 måste dock stödet till anhöriga ingå som en särskild post i nämndens
budget. Som en praktisk information till nämnden kan nämnas att HF inlett
samtal med ansvarig chef för anhörigstödet på ÄF; syftet är dubbelt, att få tips
och idéer men också att fundera kring ev. samordning av anhörigstödinsatser för
våra respektive målgrupper. Vi tror också från förvaltningens sida att
frivilligorganisationer kan spela en värdefull roll i det kommande uppdraget.
Förvaltningen tar gärna emot förslag från Handikappnämnden om stödets
utformning för att det så långt som möjligt ska svara mot medborgarnas behov
och önskemål.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden besluta
1. att ta informationen till protokollet, och
Forts.
§ 40 Forts.
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Lagändring om Stöd till anhöriga som vårdar eller stöder närstående
2. att gärna återkomma med förslag och synpunkter som utgår från en
medborgardialog angående utformning av anhörigstöd, samt
3. att ge i uppdrag till arbetsgruppen för Framtidsprogrammet att lyfta in frågan
om anhörigstöd som en del i det kommande programmet för
Handikappnämndens verksamhet.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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2009.0171.002

§ 41
Ändring i gällande delegeringsordning, anmälan till kommunfullmäktige
och revisorer angående icke verkställda beslut enligt LSS
Handikappnämnden har på sitt sammanträde den 22 april 2009 § 24 beslutat om
tillägg i delegeringsordningen avseende avrapportering av icke verkställda
beslut enligt LSS till Länsstyrelsen. En komplettering bör göras i
delegationsordningen avseende samma rapportering till kommunfullmäktige och
revisorer.
Delegeringen föreslås läggas på myndighetschefen.
Föreslagen ändring rörande delegering inom LSS området.
2.39
Anmälan till Länsstyrelse, kommunfullmäktige och revisorer angående
ej verkställda gynnande beslut eller att avbrott i verkställigheten skett av
gynnande beslut enlig LSS.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa ändring i gällande delegationsreglemente enligt upprättat förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________
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§ 42
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 79 Kommunala val
§ 83 Årsredovisning för år 2008 Karlskrona kommun
§ 84 Revisionsberättelse år 2008 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
§ 88 Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona Kommun i siffror, folkmängd den 31 december 2008
Revisionen
Granskning av hur verksamheternas ändamålsenlighet följs upp med stöd av
brukarundersökningar.
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 09:23 Vårpropositionen
Socialstyrelsen
Information om stimulansbidrag valfrihetssystem – första uppföljningen
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens sammanträdesprotokoll 2009-04-16
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2009-04-27
Protokoll
Vårdförbundet Bleking
Vårdförbundet Blekinge direktionen sammanträdesprotokoll 2009-03-19
____________________
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§ 43
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-05-06
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, april 2009. (pärmen)
c) 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)
d) 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 redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

1 (17)
17 juni 2009

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 17 juni 2009
§ 44 Utdelning av Kvalitetspriset
§ 45 Förslag på effektiviseringsåtgärder från verksamheten
§ 46 Extra nämndssammanträde i augusti
§ 47 Resor till och från daglig verksamhet
§ 48 Samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge
län rörande personer med psykiska funktionshinder som är i behov av insatser
från båda huvudmännen samtidigt.
§ 49 Yttrande med anledning av Länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2§
socialtjänstlagen över Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld.
§ 50 Åtgärder med anledning av Medborgarundersökning 2008
§ 51 Meddelanden
§ 52 Delegeringsbeslut
§ 53 Sommarhälsning
____________________
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Plats och tid

Hörsalen Blekinge Museum, Borgmästaregatan 21, Karlskrona
onsdagen den 17 juni 2009, kl. 09.00-11.45.

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
Ledamöter

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD)
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)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (S)
Lars Rydell (S)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)
Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ekonom
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef § 44
Claes Wiridén, verksamhetschef
Inge Boman, utredningssekreterare §§ 44-del av §
50
Cecilia Westlund, personalspecialist §§ 44-del av § 50
Camilla Ekberg, förvaltningssekreterare
Elisabeth Lindberg, områdeschef §§ 44-del av § 45
Susanne Johannesson, områdeschef §§ 44-45
Jörgen Aronsson, områdeschef §§ 44-45
Tina Brissmalm, områdeschef §§ 44-49
Jan Johansson, områdeschef §§ 44-45
Berth Martinsson, områdeschef §§ 44-45
Helene Karlsson, områdeschef §§ 44-48
Johanna Wallin, områdeschef §§ 44-45
Margareta Pettersson, områdeschef §§ 44-49
Leif Bohman, områdeschef §§ 44-del av § 45

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Håkan Lagergren
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Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Håkan Lagergren

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson

§§ 44-53

juni 2009 anslagits på
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Dnr
Ledn.gr.
OC

2009.0214.029

§ 44
Utdelning av Kvalitetspriset
Ordförande delade ut 2008 års kvalitetspris.
Följande verksamheter har utsetts till vinnare av 2008 års kvalitetspris:
1:a pris om 10 000 kronor utdelades till Personlig assistans – Barn.
2:a pris om 8000 kronor utdelades till Specialistteamet.
3:e pris om 6000 kronor utdelades till korttidsverksamheten, Kotten-Kisel.
Juryn ger följande motivering till pristagarna:
Personlig assistans - Barn
Assistans barn har genom ett bland annat ett tydligt barnperspektiv hittat former
för att kvalitetssäkra verksamheten utifrån individens behov och på ett
förtjänstfullt sätt strävat efter att uppnå handikappnämndens mål att barn och
ungdomar med funktionshinder ska ges möjlighet att leva ett så likt liv andra
barns och ungdomars som möjligt.
Specialistteamet
Specialistteamet har utvecklat ett tydligt teamarbete i en ny organisation som
varit en grund för samordning av insatserna. De har vidare utvecklat teamets
kompetens via sitt arbetssätt och strävat efter att uppnå handikappnämndens
mål att personalens kompetens ska prioriteras för att nå upp till en god service
och kvalitet.
Korttidsverksamheten
Kotten / Kisel har arbetat med att utveckla ett tydligt livsperspektiv,
barnperspektiv och individuellt perspektiv. De har därigenom strävat mot
handikappnämndens mål att föräldrarna ska uppleva att de får tillräckligt med
stöd för att deras barn ska ha ett så gott liv som möjligt.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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2009.0069.042

§ 45
Förslag på effektiviseringsåtgärder från verksamheten
Förvaltningschef Maria Persson och personalspecialist Cecilia Westlund
föredrar ärendet. Områdescheferna redogör för sina respektive åtgärdsförslag.
Efter beslut i handikappnämnden den 22 april 2009, att uppdra åt förvaltningen
att senast till sammanträdet i juni redovisa en samlad områdesvis motiverad bild
av lagligen genomförbara och inte genomförbara effektiviseringar så att
nämndens verksamhet ryms inom budget, har förvaltning och ordförande enats
om en arbetsgång som innebär att arbetsutskottet delges det skriftligt inlämnade
underlaget från samtliga områden i verksamheten och att man utifrån detta
lägger fram förslag till beslut som nämnden ska ha att ta ställning till.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
1. att ärendet är berett,
2. att uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande redovisning av hela
verksamheten i ett samlat dokument,
3. att uppdra åt förvaltningen att tydliggöra ut mot verksamheten att
schemaläggningen ska utgå från verksamheten och brukarens bedömda behov
och att medarbetarna ska kunna arbeta på olika arbetsplatser när behov finns,
4. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en samlad redovisning där det
framgår: antal brukare, aktuell nivåbedömning, antal årsarbetare, antal anställda,
lokalkostnader, övriga kostnader och avvikelser från varje enhet.
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar att uppdra åt förvaltningen att hålla fastlagd budget.
Anita Seaberg (S) yrkar bifall på Anders Ovanders (M) förslag.
Ordförande yrkar att redovisningen delges nämnden på nästa sammanträde den
26 augusti 2009. Per-Anders Nygård (S) yrkar bifall på ordförandes förslag.
forts.
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§ 45 Forts.
Förslag på effektiviseringsåtgärder från verksamheten
Handikappnämnden beslutar således
1. att ärendet är berett,
2. att uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande redovisning av hela
verksamheten i ett samlat dokument,
3. att uppdra åt förvaltningen att tydliggöra ut mot verksamheten att
schemaläggningen ska utgå från verksamheten och brukarens bedömda behov
och att medarbetarna ska kunna arbeta på olika arbetsplatser när behov finns,
4. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en samlad redovisning där det
framgår: antal brukare, aktuell nivåbedömning, antal årsarbetare, antal anställda,
lokalkostnader, övriga kostnader och avvikelser från varje enhet,
5. att uppdra åt förvaltningen att hålla fastlagd budget, samt
6. att redovisningen delges nämnden på nästa sammanträde den 26 augusti
2009.
____________________
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2008.0570.006

§ 46
Extra nämndssammanträde i augusti
Ordförande kallar till extra nämndsammanträde den 26 augusti 2009 på grund av
den rådande ekonomiska situationen.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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2009.0159.737

§ 47
Resor till och från daglig verksamhet
På handikappnämndens sammanträde den 20 maj 2009 beslutades,
att uppdra åt presidiet att föra diskussioner med kommunstyrelsen för att
säkerställa kompensation för utebliven besparing gällande resor till och från
daglig verksamhet och återkomma i frågan på sammanträdet den 17 juni 2009.
Ordförande redogör för de diskussioner som förts med kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att förvaltningen snarast påbörjar upphandling av nytt avtal
gällande resor till och från daglig verksamhet. Per-Anders Nygård (S) yrkar
bifall på ordförandes förslag.
Handikappnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att snarast påbörja upphandling av nytt avtal gällande
resor till och från daglig verksamhet.
____________________
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2009.0271.106

§ 48
Samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge
län rörande personer med psykiska funktionshinder som är i behov av
insatser från båda huvudmännen samtidigt
Maria Persson, förvaltningsschef föredrar ärendet.
Landstinget och kommunerna har arbetat fram ett avtal som reglerar ett
systematiskt arbete kring den definierade målgruppen.
Detta samverkansavtal utgör bilaga till ett huvudavtal som slutits mellan
Landsting och kommuner övergripande för att tydliggöra arbetsuppgifter och
ansvarsfördelning i frågor där båda huvudmännen har ett ansvar mot
medborgarna.
Enligt överenskommelse ska Landstinget och respektive kommun också upprätta
lokalt samarbetsavtal för målgruppen psykiskt funktionshindrade. Ett sådant
avtal har arbetats fram mellan psykiatriförvaltningen/sektorsklinikerna
Karlskrona Öst och Karlskrona Väst och Handikappförvaltningen Karlskrona
kommun. Det avtalet kommer att fungera som modell för övriga
Blekingekommuner.
Ingendera av avtalen innebär i sig någon förbindelse avseende ekonomisk
reglering mellan huvudmännen.
Avtalen är juridiskt granskade av Fredrik Cederblom, kommunjurist och
sakkunnig inom området.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att teckna samverkansavtal gemensamt med Blekinges kommuner gentemot
Landstinget Blekinge, samt
att ta informationen om det lokala samarbetsavtalet till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

10 (17)
17 juni 2009

Dnr
Ledn.gr
Länstyrelsen
KS
OC

2008.0479.739

§ 49
Yttrande med anledning av Länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2§
socialtjänstlagen över Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld
Bakgrund
Regeringen har gett samtliga länsstyrelser i landet i uppdrag att förstärka
tillsynen av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld.
Socialstyrelsen och länsstyrelsens arbetsgrupp har gjort ett urval av de
kommuner som ingår i den nationella tillsynen. Totalt ingår 80 kommuner och
tillsynsresultatet kommer att sammanställas i en nationell rapport som beräknas
vara klar i december 2009.
Tillsynen i Karlskrona kommun ägde rum i december 2008 och januari 2009.
Länsstyrelsen granskade socialnämndens, äldrenämndens samt
handikappnämndens verksamheter.
Regeringen angav bland annat i beslutet att det är särskilt viktigt att
länsstyrelserna granskar:
”hur socialtjänsten samverkar, dels inom och mellan kommuner, dels med övriga
berörda myndigheter och organisationer”
”hur socialtjänsten uppmärksammar den utsatthet som kvinnor med
funktionshinder, kvinnor med missbruksproblematik, kvinnor med utländsk
bakgrund och äldre kvinnor kan leva i samt hur man hanterar den särskilda
problematiken kring hedersrelaterat våld”
Tillsynen har genomförts inom åtta ansvarsområden:
Uppsökande och förebyggande arbete, kvalitet, samverkan, säkerhet,
handläggning och dokumentation, insatser, barnets behov, vårdnad boende och
umgänge.
Genomförande
Länsstyrelsen har tagit del av dokumentation framför allt från Socialnämnden.
Länsstyrelsen har träffat och intervjuat personal från handikappförvaltningen,
två LSS-handläggare, områdeschefer och utförare från daglig verksamhet,
socialpsykiatrins mobila team och sysselsättning. De hade också ett möte med
förvaltningens ledningsgrupp.
forts.
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§ 49 forts.
Yttrande med anledning av Länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2§
socialtjänstlagen över Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld
Länsstyrelsen har konstaterat följande brister som föranleder kritik,
• Handikappnämnden och äldrenämnden bedriver inte något uppsökande arbete
för att identifiera våldutsatta personer inom verksamheten
• Handikappnämnden och äldrenämnden har inte några rutiner för arbetet med
våldutsatta kvinnor.
• Socialtjänsten har inte tillräckliga rutiner för extern samverkan och intern
samordning av arbetet med våldsutsatta kvinnor, våldsutsatta hbt personer, barn
som bevittnat våld och våldsutövare.
• Socialtjänsten gör inte alltid riskbedömningar av en våldsutsatt kvinnas behov
av skydd.
• Barnperspektivet beaktas inte vid ansökningar och utredningar om
kontaktfamilj.
• Socialtjänsten har inte tillräcklig handlingsberedskap för att möta de behov av
insatser i form av boende till skydd som särskilt utsatta grupper kan ha ex.
våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem eller psykisk funktionsnedsättning.
• Socialtjänsten informerar inte tillräckligt om kommunens stöd till våldsutsatta
kvinnor.
Länsstyrelsen konstatera att finns en brist som inte leder till kritik,
• Handikappnämnden och äldrenämnden personal har inte tillräcklig kompetens
inom området våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Uppsökande och förebyggande arbete
Länsstyrelsen påpekar att det inte förekommer något uppsökande eller
förebyggande arbete inom Hf. Det görs inget särskilt arbete riktat till kvinnor
med funktionsnedsättning. Det finns inte något informationsmaterial riktat till
den gruppen.
Åtgärd: Socialförvaltningen håller på att ta fram en broschyr med information. I
samarbete med SF skall vi anpassa den för övriga målgrupper. Utbildning till
biståndshandläggare i samarbete med Äldreförvaltningen och
Socialförvaltningen.
Kvalitet
Länsstyrelsen uppger att kompetensen inom handikappnämnden och
äldrenämnden inte är tillräcklig och att det är viktigt att personal får tillgång till
baskunskap inom området. Handläggare och behandlingspersonal framhålls som
särskilt viktiga. Vidare anser man att handikappnämnden behöver utveckla
rutiner för arbete med våld i nära relationer.
forts.
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§ 49 forts.
Yttrande med anledning av Länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2§
socialtjänstlagen över Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld
Åtgärd: Utbildning till den personal som arbetar med barn med syfte att göra
riskbedömningar och att ta fram rutiner för samverkan med Socialförvaltningen.
Utbildning till ”ombud” på de olika enheterna.
Samverkan
Länsstyrelsen ser positivt på det arbete med samverkan som Socialförvaltningen
bedriver i form av projekt men framhåller att det är viktigt att det finns rutiner
som tydliggör ansvaret för samverkan och hur samverkan skall bedrivas.
Åtgärd: Delta i den samverkan som Socialförvaltningen håller på att utveckla.
Handikappförvaltningen har en representant i nätverket som har bildats som en
del i ett projekt för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Inom ramen för projektet ta fram rutiner och förmer för samverkan samt göra de
kända i förvaltningen.
Säkerhet
Länsstyrelsen framhåller vikten av att göra hot och riskbedömningar för kvinnor
som har utsatts, eller riskerar att utsättas, för våld. De bedömningarna skall alltid
dokumenteras. Socialtjänsten bör upprätta rutiner i alla sina delar för
riskbedömningar. Rutiner för hur sekretess skall hanteras skall vara känd i
verksamheterna.
Åtgärd: Den interna samverkansgruppen kommer under hösten att arbeta fram
tydliga rutiner för all handläggning och dokumentation som gäller våldsutsatta
kvinnor. Ta farm rutin för riskbedömning vid handläggning av alla beslut enligt
SOL och LSS.
Uppföljning
Utbildningarna följs upp via verksamhetsberättelsen för de olika enheterna.
Rutiner läggs ut på intranätet under Handikappförvaltningen, rutiner det följs
upp på ledningsmöte i december 2009.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att godkänna upprättad rapport till Länsstyrelsen och
de föreslagna åtgärderna, samt
2. att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna rapporten.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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2009.0212.106

§ 50
Åtgärder med anledning av Medborgarundersökning 2008
Förvaltningschef Maria Persson föredra ärendet.
Handikappnämndens verksamhet är inte redovisad som ett särskilt utpekat
område i Medborgarundersökningen 2008. Under rubriken Stöd till utsatta
personer (hjälp från Socialtjänsten) skulle en sådan bedömning ingå från
medborgarna, men det kan vara tveksamt om man som tillfrågad medborgare gör
den kopplingen utifrån den nämnds- och förvaltningsstruktur som är beslutad i
Karlskrona kommun.
Utan att särskilt utgå från resultatet i Medborgarundersökningen 2008 har
Handikappnämnden under 2009 riktat ett särskilt fokus mot att både bredda och
stärka begreppet Medborgardialog i sitt arbete. Dels vill nämnden skapa
processer där medborgare som är i behov av insatser från nämndens verksamhet
får ett reellt inflytande över deras utformning. Dels har nämnden ett uppdrag att
verka för allas rätt till delaktighet i samhället oavsett en funktionsnedsättning.
Ett konkret uttryck för sådana processer är att göra ett Framtidsprogram för
Handikappnämnden och det arbetet har inletts. En annan viktig åtgärd är att få
till stånd en dialog med nämndens brukargrupper, den diskussionen har förts i
det kommunala handikapprådet samtidigt som tjänstemannanivån fokuserat på
att hitta former för brukarråd och fokusgrupper.
Handikappnämnden har ett särskilt ansvar för det av kommunfullmäktige
antagna Handikappolitiska programmet och under innevarande period riktas
åtgärderna särskilt mot tillgänglighetsanpassning/enkelt avhjälpta hinder, det ska
slutredovisas 2010. Det är ett omfattande arbete riktat mot kommuninvånarna
men där Medborgarundersökning 2008 inte kan ett tydligt uttryck för om det är
rätt insatser som görs. Handikappnämnden avser att följa upp det i bl a dialogen
om Framtidsprogrammet.

forts.
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§ 50 forts.
Åtgärder med anledning av Medborgarundersökning 2008
Sammanfattningsvis lyder Handikappnämndens yttrande att man tar sitt ansvar
för en aktiv medborgardialog på största allvar och flera processer är i gång i
verksamheten för att dialogen ska få sina konkreta uttryck. Det återstår att
fundera på hur funktionshinderperspektivet eventuellt ska lyftas fram på ett
tydligare sätt i kommande Medborgarundersökningar så att Handikappnämnden
får ett sådant resultat att bearbeta.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna yttrande med beskrivning av åtgärder som nämnden vidtar i
anslutning till Medborgarundersökningen 2008.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

15 (17)
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§ 51
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 102 Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv 2008
§ 103 Riktlinjer för intern kontroll
§ 104 Riktlinjer för investeringar
Kommunstyrelsen
§ 164 Utredning av strukturen för nämnds och förvaltningsorganisationen i
Karlskrona kommun
§ 186 Ansökan om investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i
kommunala lokaler
Tekniska nämnden
§ 75 Ansökan om investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i
kommunala lokaler
Sveriges kommuner och landsting
Förbundsstyrelsen
Beslut nr 3, Prisindex för vård och omsorg, dnr 09/0848
Beslut nr 5, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om Plattformen för evidensbaserad praktik i socialtjänsten, dnr
09/1838
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2009-05-26
____________________

16 (17)
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§ 52
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-06-03
b) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, maj 2009
c) Yttrande över detaljplan för Kv. Kölen m.fl. (Hästö marina), Karlskrona
kommun, Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________
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§ 53
Sommarhälsning
Ordförande framförde en sommarhälsning till nämndens ledamöter, ersättare och
tjänstemän.
____________________

26 augusti 2009
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 26 augusti
2009
§ 54 Redovisning av budgetmatris för handikappförvaltningens verksamhet
§ 55 Meddelanden
§ 56 Delegeringsbeslut
____________________

26 augusti 2009

2 (7)

Plats och tid

Lokal Ellida, Ruthensparre, Östra Hamngatan. 7B, Karlskrona
onsdagen den 26 augusti 2009, kl. 09.00-11.20

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
Ledamöter

Karin Månsson (FP)
Lena Ryge (S)
Håkan Lagergren (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Martin Hedenmo (S)
Nina Anderbjörk (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Bengt Jonsson (FP)
Lars Rydell (S)

Övriga deltagare ersättare

Christer Holmberg (S)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ekonom
Claes Wiridén, verksamhetschef

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Ann-Charlott Löfvenberg

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Ann-Charlott Löfvenberg

§§ 54-56

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
september 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson

26 augusti 2009

Dnr
Ledn.gr.
KS
OC
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2009.0069.042

§ 54
Redovisning av budgetmatris för handikappförvaltningens verksamhet
Förvaltningschef Maria Persson och verksamhetschef Claes Wiridén föredrar
ärendet.
Vid handikappnämndens sammanträde den 17 juni 2009 fick förvaltningen i
uppdrag att ta fram en samlad redovisning där det framgår antal brukare, aktuell
nivåbedömning, antal årsarbetare, antal anställda, lokalkostnader, övriga
kostnader och avvikelser från varje enhet. Sammanställningen redovisas i bilaga.
En genomgång av matrisens innehåll och nödvändiga förklaringar ges av
förvaltningens tjänstemän vid aktuella sammanträden i arbetsutskott och
handikappnämnd.
En kort kommentar ges här angående bilagd redovisning av psykiatri- och
autismverksamheterna: där går idag inte att redovisa en sammanställning
avseende budget i förhållande till nivåbedömning; det vägande skälet är att det
inte finns något system framtaget för att mäta de specifika situationer som ingår
i arbetet med att stödja dessa målgrupper.
Den framtagna redovisningen av nämndens verksamhet med åtföljande
förklaringar och kommentarer syftar till att ge handikappnämndens ledamöter
den överblick och kunskap som krävs för att ta nödvändiga beslut i det fortsatta
budgetarbetet.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
1. att ta den presenterade redovisningen som en information till protokollet,
2. att genom eventuella yrkanden ta ställning till om/hur redovisningen ska ligga
till grund för att reducera kostnaderna för de olika verksamheterna inom
nämndens ansvarsområde,

3. att uppdra åt förvaltningen att utifrån matrisen arbeta fram förslag på
effektiviseringar i verksamheten till handikappnämndens sammanträde den 23
september 2009,

forts.
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§ 54 forts.
Redovisning av budgetmatris för handikappförvaltningens verksamhet
4. att titta på möjligheten att slå samman NPF-teamet och socialpsykiatriska
teamet,
5. att arbeta aktivt med att färdigställa dubbeldiagnos-boendet,
6. att titta närmare på möjligheten att fördela budgeten utifrån
nivåbedömningssystemet, samt
7. att uppdatera befintliga nivåbedömningssystemet utifrån nya behov i
verksamheten.
Ajournering 10.05-11.00
Yrkanden
Ordföranden yrkar, efter gemensamma diskussioner mellan den borgerliga och
den socialdemokratiska gruppen, att stryka att-sats 2 samt ändra ordalydelse i
arbetsutskottets föreslagna att-satser 3, 4, 5 och 6 samt lägga till ytterligare en
att-sats med att justera ner nivåerna i nivåbedömningssystemet med 10 %.
Anders Ovander (M) yrkar att förvaltningen, i grafisk form, redovisar utfall i
förhållande till budget per månad för varje områdeschef uppdelat per
verksamhet.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på ordförandes och Anders Ovanders (M) förslag på
ändringar i ordalydelse samt tilläggsyrkanden.
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta den presenterade redovisningen som en information till protokollet,

forts.
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§ 54 forts.
Redovisning av budgetmatris för handikappförvaltningens verksamhet
2. att uppdra åt förvaltningen att utifrån matrisen arbeta fram förslag på
effektiviseringar i verksamheten inklusive den administrativa organisationen till
handikappnämndens sammanträde den 23 september 2009,
3. att slå samman NPF-teamet och socialpsykiatriska teamet,
4. att färdigställa dubbeldiagnos-boendet,
5. att fördela budgeten utifrån bedömt behov i nivåbedömningssystemet,
6. att uppdatera befintligt nivåbedömningssystem utifrån nya behov i
verksamheten,
7. att justera ner nivåerna i nivåbedömningssystemet med 10 %, samt
8. att förvaltningen, i grafisk form, redovisar utfall i förhållande till budget per
månad för varje områdeschef uppdelat per verksamhet.
____________________

26 augusti 2009

§ 55
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 127 Delårsrapport per den 30 april 2009
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror, Befolkningsprognos för Karlskrona kommun
2009-2018
Miljö och byggnadsnämnden
§ 165 Val av representant till handikapprådet
Länsstyrelsen Blekinge Län
Barn i familjehem i Blekinge län 2007-2008
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 09:43 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
– ändring i SoL
Socialstyrelsen
Meddelandeblad, Juni 2009, Rättsfall om avgifter
Fembo
Årsredovisning 2008
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens protokoll 2009-06-11
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge Direktionens protokoll 2009-06-12
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-04-20
____________________
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26 augusti 2009

§ 56
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-08-19
b) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, juni 2009
c) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, juli 2009
d) Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahultet 31 m.fl., Östra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen)
e) Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahultet 31 m.fl., Västra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen)
f) Yttrande över detaljplan för del av Rosenfeldt 21, Karlskrona kommun,
Blekinge län (pärmen)
g) Yttrande över detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen)
h) Yttrande över detaljplan för Bokbindaren 2 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län (pärmen)
i) Yttrande över detaljplan för del av Gullvivan 1, Kungsmarken, Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen)
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________
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21 oktober 2009

1 (21)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde
den 21 oktober 2009
§ 57 Information om ekonomi- och verksamhetsstyrning, riktlinjer för intern
kontroll och riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun
§ 58 Information om uppdrag - Bättre samverkan mellan äldreförvaltning och
handikappförvaltningen med anledning av utredning av Af Klint
§ 59 Tillsyn, enligt 23§ Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) av bostaden med särskild service för vuxna, FemBo Karlskrona
§ 60 Delårsbokslut per den 31 augusti 2009
§ 61 Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2009
§ 62 Personaluppföljning, mätperiod december 2008-juli 2009
§ 63 Antal anställda under rehabilitering per den 30 september 2009
§ 64 Handikappförvaltningens redovisning med anledning av delårsbokslut per
den 31 augusti 2009 Ärendet utgår
§ 65 Utökat/tidigarelagt behov särskilt boende HO ungdom hösten 2010
§ 66 Kostnad för utökat uppdrag, tvång i öppen psykiatrisk vård
§ 67 Sammanträdestider för handikappnämnden år 2010
§ 68 Val av ersättare till kommunala handikapprådet
§ 69 Meddelanden
§ 70 Delegeringsbeslut
§ 71 Frågor
____________________

21 oktober 2009
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Plats och tid

Lokal Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan. 7B, Karlskrona
onsdagen den 21 oktober klockan 09.00-11.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
Ledamöter

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD)
Håkan Lagergren (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C) § 57-del av § 64, 09.00-11.10
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Anita Seaberg (S)
Martin Hedenmo (S)
Nina Anderbjörk (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (S)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)
Bengt Jonsson (FP) § 57-del av § 62, 09.00-10.45
Maj Olsson (C)
Lars Rydell (S)
Suada Keran (S)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom
Claes Wiridén, verksamhetschef
Cecilia Westlund, personalspecialist
Mats Svensson, ekonomichef,
Kommunledningsförvaltningen § 57
Bengt Nilsson, sft ekonomichef,
Kommunledningsförvaltningen § 57

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Anders Ovander

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Anders Ovander

Paragraf: 57-71

21 oktober 2009

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

____________________
Jessica Andersson
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oktober 2009 anslagits

21 oktober 2009
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§ 57
Information om ekonomi- och verksamhetsstyrning, riktlinjer för intern
kontroll och riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun
Mats Svensson, ekonomichef och Bengt Nilsson, sft ekonomichef från styrning
och ledningsgruppen på Kommunledningsförvaltingen föredrar ärendet.
Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun definieras som en
målmedveten och systematisk process för att påverka kommunkoncernens
verksamhet i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.
Följande områden föredrogs;
• Grundbultar i kommunens styrning
• Styrmodell
• Ansvar och befogenheter
• Budgetprocessen
• Styrprocessen
• Internkontrollplan
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

21 oktober 2009

Diarie
Äldreförvaltningen
Ledningsgruppen
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Dnr 2009.0399.106

§ 58
Information om uppdrag - Bättre samverkan mellan äldreförvaltning och
handikappförvaltningen med anledning av utredning av Af Klint
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen har utifrån beslut i utredning avseende Af Klint i en
mindre arbetsgrupp tillsammans med äldreförvaltningen arbetat med
utredningsgruppens förslag,
”Handikappförvaltningen bör överväga åtgärder för bättre samverkan mellan
handikappförvaltningen och äldreförvaltningen.”
En mindre arbetsgrupp med företrädare från båda förvaltningarna har gått
igenom gällande reglemente och tillhörande underlag. Arbetsgruppen har utifrån
dessa underlag tagit fram en rutinbeskrivning mellan förvaltningarna, förtydligat
ansvarsfördelning när personer fyller 65 år liknande nedskriven rutinbeskrivning
är tidigare inte upprättad.
Arbetsgruppen har valt att även lyfta in andra beslutade gränsdragningar som är
gällande mellan förvaltningarna.
Förvaltningarna gör i framtagna rutiner avsteg från de av kommunstyrelsen
antagna dokument för Ekonomi- och verksamhetsstyrning.
”Ett delat ansvar för brukare/kunder mellan nämnder bör undvikas. Om
nämnden på uppdrag utför tjänst åt annan nämnd som tilldelats ansvar för ett
visst verksamhetsområde, ska den ekonomiska ramen kvarstå hos den nämnd
som beställer tjänsten.
De nya rutinerna beslutas att gälla från och med 1 oktober 2009.
Handikappförvaltningen ansvar för att alla inblandade medarbetare inom
förvaltningen får kännedom om rutinerna.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

21 oktober 2009

Diarie
FemBo
Länsstyrelsen
Ledningsgruppen
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Dnr 2008.0593.741

§ 59
Tillsyn, enligt 23§ Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS)av bostaden med särskild service för vuxna, FemBo Karlskrona
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Ärendebeskrivning
FemBo är en enskild verksamhet enligt 23 § Lagen om stöd och service (LSS)
med tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bostad med särskild service för vuxna
enligt § 9:9 LSS.
Kommunen har den löpande tillsynen över tillståndspliktig verksamhet enligt
LSS (23 § LSS och 11 § förordning om stöd och service till viss
funktionshindrade). Länsstyrelsen som beviljar tillstånd till enskild verksamhet
inom LSS har rätt att inspektera verksamheten(23, 26 §§ LSS och 9 § förordning
om stöd och service till viss funktionshindrade).
En tillsyn är genomförd av bostaden med särskild service för vuxna FemBo i
Lyckeby, Karlskrona tillsynsbesök gjordes 17 december 2008 gemensamt med
Länsstyrelsen.
Sammanfattning bedömning
Enligt bilagda tillsynsrapport blir den sammanfattande bedömningen att kvalitén
på verksamheten, verksamhetens innehåll, de insatser som ges på den granskade
bostaden, FemBo är av god kvalitet och uppfyller i detta lagens krav.
Insatserna är utformade på ett sätt som tillförsäkrar den enskilde goda
levnadsvillkor och goda möjligheter till ett aktivt deltagande i samhällslivet samt
delaktighet och inflytande.
Avsaknad av skriftliga rutiner och dokumentation gällande kvalitetssystem är en
brist och uppfyller inte kraven enligt lagstiftning och gällande föreskrifter.
FemBo ska senast 31 december 2009 till Handikappnämnden skriftligt
återrapportera och redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
påtalad brist.

forts.
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§ 59 forts.
Tillsyn, enligt 23§ Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) av bostaden med särskild service för vuxna, FemBo Karlskrona
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens arbetsutskott
föreslå handikappnämnden
1. att godkänna upprättad tillsynsrapport på FemBo, samt
2. att åtgärder avseende dokumenterade skriftliga rutiner gällande
synpunkter/klagomålshantering samt tillämpning av Lex Sarah / § 24 a LSS
snarast måste vidtagas. En skriftlig återrapportering och redovisning av åtgärder
ska sändas in till Handikappnämnden senast 31 december 2009.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

21 oktober 2009

Diariet
Kommunledningsförvaltningen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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Dnr 2009.0213.042

§ 60
Delårsbokslut per den 31 augusti 2009
Ansvarig ekonom Stefan Jartelius föredrar ärendet. Handikappförvaltningen
överlämnar upprättat bokslut per den 31 augusti 2009.
Handlingarna består av upprättad resultaträkning varav framgår förvaltningens
tilldelade medel, periodens utfall (- 7 437 miljoner kronor), prognos för helår
(-14 920 miljoner kronor) och en balansräkning över perioden (omslutning 22
544 miljoner kronor). Slutligen bilägges ett kommenterande/förklarande
dokument till avvikelser för utfallet och prognos samt vidtagna/kommande
åtgärder. I dokumentet redovisas också nyckeltal samt måluppfyllelse.
Handikappnämnden har i beslut vid ett extra sammanträde den 26 augusti gett i
uppdrag till förvaltningen att återkomma med förslag på effektiviseringsåtgärder
i syfte att minimera det redovisade budgetunderskottet.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens arbetsutskott
föreslå handikappnämnden besluta
1. att godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 augusti 2009, samt
2. att behandla förslag till effektiviseringsåtgärder som redovisas separat vid
dagens sammanträde.
Yrkande
Ordförande yrkar att att-sats två stryks med anledning av att § 64 utgår och
ersätts med att ge förvaltningen i uppdrag att se över utförda hemtjänstinsatser
för att se om det kan minska kostnaderna.
Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.

forts.

21 oktober 2009
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§ 60 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti 2009

Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 augusti 2009, samt
2. att ge förvaltningen i uppdrag att se över utförda hemtjänstinsatser för att se
om det kan minska kostnaderna.
____________________

21 oktober 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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Dnr 2009.0169.042

§ 61
Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2009
Ansvarig ekonom Stefan Jartelius föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar i uppföljningen per september ett prognostiserat
underskott med - 14, 0 miljoner kronor.
Verksamhet
Hemtjänst
Pers. ass. LASS LSS
Adm Handikappförvaltningen
Sparbeting utpekade områden
Boende barn/ungdom
Boende vuxna
Korttidsverksamhet
Kontaktpersoner
Psykiatri
Facklig verksamhet

Miljoner kronor
-4,5
1,0
-0,5
-1,2
-1,1
-2,1
-1,1
-1,0
-2,9
-0,6
-14,0

Ovanstående prognos är en förbättring av föregående prognos (delårsbokslutet)
med 900 tusen kronor. Det verksamhetsområde som förbättrats är Boende
vuxna.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

21 oktober 2009

Diariet
Kommunledningsförvaltningen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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Dnr 2009.0170.020

§ 62
Personaluppföljning, mätperiod december 2008 – juli 2009
Personalspecialist Cecilia Westlund informerar om personaluppföljning för
mätperioden december 2008 – juli 2009 jämfört med perioderna
december 2007 – juli 2008 och december 2006 – juli 2007.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

21 oktober 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

12 (21)

Dnr 2009.0170.020

§ 63
Antal anställda under rehabilitering per den 30 september
Personalspecialist Cecilia Westlund informerar om kartläggning av antal
anställda under rehabilitering per den 30 september 2009 jämfört med 30
september 2008.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

21 oktober 2009

Diariet
Ledningsgruppen

13 (21)

Dnr 2009.0069.042

§ 64
Handikappförvaltningens redovisning med anledning av delårsbokslut
per den 31 augusti 2009
Ärendet utgår.
____________________

21 oktober 2009

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen

14 (21)

Dnr

§ 65
Utökat/tidigarelagt behov särskilt boende HO ungdom hösten 2010
I handikappnämndens boendeplan och i kommunens investeringsplan är medel
avsatta för drift och byggnation av ett nytt särskilt boende enligt LSS med planerad
inflyttning 2011. Under våren 2009 meddelade myndighetsavdelningen att
intresseanmälningar (som ligger till grund för kommande biståndsbeslut) reviderats
och att behovet fanns redan hösten 2010; därtill hade antalet sökande ökat från sex
till åtta ungdomar (och nu under hösten ytterligare två, sammanlagt tio).
Investeringsplanen har sedan dess justerats och kommunicerats den politiska
vägen och där föreligger inga hinder för den planerade byggnationen.
Dock innebär det utökade behovet och förändringen av tidplanen att
handikappnämnden inte förmår rymma den aktuella driftkostnaden från och med
hösten 2010 inom ram enligt preliminära budgetdirektiv; därmed kan nämnden
inte uppfylla det av kommunfullmäktige beslutade målet om verkställighet av
beviljad insats inom utsatt tid.
Handikappnämndens utökade driftkostnad är med preliminär nivåbedömning av
aktuella beslut beräknad till 8 348 tusen kronor på helår från och med den 1
oktober 2010.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att hemställa hos Kommunfullmäktige en begäran om utökat kommunbidrag i
syfte att uppfylla målet om verkställighet enligt ovan.
Yrkande
Per-Anders Nygård (S) yrkar att förvaltningen i skrivelsen tydliggör vilka lagar
som styr handikappnämndens verksamhet och vilka konsekvenser det kan få om
avsteg görs från dessa.
Ordförande yrkar bifall på Per-Anders Nygårds (S) tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
att hemställa hos Kommunfullmäktige en begäran om utökat kommunbidrag i
syfte att uppfylla målet om verkställighet enligt ovan, samt
att förvaltningen i skrivelsen tydliggör vilka lagar som styr handikappnämndens
verksamhet och vilka konsekvenser det kan få om avsteg görs från dessa.
____________________

21 oktober 2009

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen

15 (21)

Dnr

§ 66
Kostnad för utökat uppdrag, tvång i öppen psykiatrisk vård
Med tillägg i lagstiftningen beslutades 2008 om nya föreskrifter för tvång i
öppen psykiatrisk vård (SOSFS 2008:18). Beslutet innebär ett utökat uppdrag
för kommunen och handikappnämnden.
Inledningsvis har förvaltningen genom en omstrukturering av verksamhet kunnat
tillskapa en boendeenhet för den målgrupp som omfattas av de nya och utökade
kraven. Med omstruktureringen frigjordes resurs för drift motsvarande 3 153
tusen kronor.
Nuvarande drift och beräkningsgrund för 2010 är 5 009 tusen kronor. Det
innebär en differens motsvarande 1 856 tusen kronor som inte ryms inom för
nämnden tilldelad ram enligt preliminära budgetdirektiv.
Om inte medel tillskjuts handikappnämnden för det utökade uppdraget att
verkställa tvång i öppen psykiatrisk vård är risken uppenbar att det av
Kommunfullmäktige beslutade målet om verkställighet av beviljad insats inte
kan uppfyllas i nämndens verksamhet.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att hemställa hos Kommunfullmäktige en begäran om utökat kommunbidrag i
syfte att uppfylla målet om verkställighet enligt ovan.
Yrkande
Per-Anders Nygård (S) yrkar att förvaltningen i skrivelsen tydliggör vilka lagar
som styr handikappnämndens verksamhet och vilka konsekvenser det kan få om
avsteg görs från dessa.
Ordförande yrkar bifall på Per-Anders Nygårds (S) tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
att hemställa hos Kommunfullmäktige en begäran om utökat kommunbidrag i
syfte att uppfylla målet om verkställighet enligt ovan, samt
att förvaltningen i skrivelsen tydliggör vilka lagar som styr handikappnämndens
verksamhet och vilka konsekvenser det kan få om avsteg görs från dessa.
____________________

21 oktober 2009

Diariet
Kommunledningsförvaltningen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Biståndshandläggare

16 (21)

Dnr 2009.0411.006

§ 67
Sammanträdestider för handikappnämnden år 2010
Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för år
2010.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2010.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

21 oktober 2009

Diariet
Kommunala handikapprådet

17 (21)

Dnr 2009.0411.006

§ 68
Val av ersättare till kommunala handikapprådet
Ann-Charlotte Löfvenberg föreslås bli ny ersättare i Kommunala handikapprådet
efter avgående ersättare Lena Hjort.
Handikappnämnden beslutar
att utse Ann-Charlott Löfvenberg till ny ersättare i Kommunala handikapprådet.
____________________

21 oktober 2009

18 (21)

§ 69
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 146 Förslag till Jämställdhetsplan för 2009
§ 148 Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
§ 152 Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 70 Personalsituationen på Handikappförvaltningen med hänvisning till de
ökade personalkostnaderna
Kommunstyrelsen
§ 232 Projekteringstillstånd för särskilt boende Backabo
Tekniska nämnden
§ 98 Projekteringstillstånd för särskilt boende Backabo
§ 113 Projekteringstillstånd för korttidsboende i kvarteret Blåvingen 1, Bergåsa
Äldrenämnden
§ 92 Samverkan mellan handikappförvaltningen och äldreförvaltningen
Länsrätten Blekinge Län
Dom 2009-09-17 i mål nr 603-09
Länsstyrelsen Blekinge Län
Beslut i individärende 2009-07-22 Dnr 701-1299-08
Beslut angående verksamhetstillsyn av handikappnämndens omsorg om
personer med funktionsnedsättning vid Bäckängavägens gruppbostad i
Karlskrona kommun avseende omvårdnad, kunskap, bemötande samt innehåll i
verksamheten, 2009-07-27 Dnr 701-5097-08

forts.

21 oktober 2009

19 (21)

§ 69 forts.
Meddelanden
Sveriges kommuner och landsting
Projekt – Enkelt avhjälpta hinder – klart senast den 31 december 2010
Cirkulär 09:48 Rekommendation om vaccinering mot pandemisk influensa
Cirkulär 09:54 Timbelopp för LASS 2010
Cirkulär 09:55 Budgetpropositionen för år 2010
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott, protokoll 2009-08-27
Förtroendenämnden, protokoll 2009-09-10
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge direktionen, protokoll 2009-08-18
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-05-13
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-06-09
____________________

21 oktober 2009

20 (21)

§ 70
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-09-09
b) Arbetsutskottets protokoll 2009-09-25
c) Arbetsutskottets protokoll 2009-10-08
d) Projekteringstillstånd för lokaler korttidsverksamhet (pärmen)
e) Individärende avseende ansökan om personlig assistent enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen (pärmen)
f) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, augusti 2009 (pärmen)
g) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, september 2009 (pärmen)
h) 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. (pärmen)
i) 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)
j) Anmälan till fullmäktige ( LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom
LSS 9§ (pärmen)
k) Yttrande över detaljplan för AUGERUM-RYD 1:18 m.fl., Torskors.
Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen)
l) Yttrande över detaljplan för del av VEDEBYLUND 1:1 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen)
Anders Ovander (M) anmäler jäv under § 69 b samt e och deltar därmed inte i
beslutet.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

21 oktober 2009

21 (21)

§ 71
Övrigt
Förvaltningschef Maria Persson informerar om övertagandet av hemsjukvården.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

1 (18)
9 december 2009

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den
9 december.
§ 72

Redovisning av brukarundersökning 2009

§ 73

Handikappnämndens budgetuppföljning per den 31 oktober 2009

§ 74

Personaluppföljning per den 30 september 2009

§ 75

Handikappförvaltningens budgetdokument för 2010

§ 76

Handikappnämndens plan för den interna kontrollen 2010

§ 77

Beställning projektering av särskilt boende samt framläggande av
investeringstillstånd

§ 78

Utökad driftkostnad projekt Blåvingen

§ 79

Avvikelserapportering för år 2008

§ 80

Uppdrag – kontaktpolitiker

§ 81

Övrigt

§ 82

Meddelanden

§ 83

Delegeringsbeslut

§ 84
Julhälsning
____________________

2 (18)
9 december 2009

Plats och tid

Villa Oscar, Minervavägen 11, Gräsvik Karlskrona
onsdagen den 9 december 2009, kl. 09.20 – 12.00

Beslutande

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

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD)
Lena Ryge (S)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Martin Hedenmo (S)
Nina Anderbjörk (S)

Tjänstgörande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Fredrik Wallin (S)

Övriga deltagare ledamöter

Göran Roos (SD)

Övriga deltagare ersättare

Bengt Jonsson (FP)
Lars Rydell (S)
Suada Keran (S)
Christer Holmberg (S)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom
Cecilia Westlund, personalspecialist
Claes Wiridén, verksamhetschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef, kl 09.20-10.25
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig
sjuksköterska, kl 10.40-12.00
Peter Anderberg, forsknings och
utvecklingsledare, Blekinge kompetenscentrum,
kl 09.20-10.25

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Ingela Abramsson

3 (18)
9 december 2009

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Ingela Abramsson

§§ 72-84

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
december 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson

4 (18)
9 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen

§ 72
Redovisning av brukarundersökning
Peter Anderberg, forsknings och utvecklingsledare på Blekinge kompetens
centrum, informerar om den brukarundersökning som har gjorts inom särskilt
boende och daglig verksamhet för personer med kognitiv funktionsnedsättning.
Blekinge kompetenscentrum har genomfört undersökningen tillsammans med
Blekinges fem kommuner.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

5 (18)
9 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

Dnr 2009.0169.042

§ 73
Handikappnämndens budgetuppföljning per den 31 oktober 2009
Ansvarig ekonom Stefan Jartelius föredrar ärendet. Handikappnämnden
redovisar i uppföljningen per oktober ett prognostiserat underskott med - 14, 0
miljoner kronor. Prognosen är oförändrad gentemot september månads prognos.
Verksamhet
Hemtjänst
Pers. ass. LASS LSS
Adm Handikappförvaltningen
Sparbeting utpekade områden
Boende barn/ungdom
Boende vuxna
Korttidsverksamhet
Kontaktpersoner
Psykiatri
Facklig verksamhet

Mkr
-4,5
1,0
-0,5
-1,2
-1,1
-2,1
-1,1
-1,0
-2,9
-0,6
-14,0

Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

Diariet

Dnr 2009.0170.020

6 (18)
9 december 2009

Ledningsgruppen
Områdeschefer

§ 74
Personaluppföljning per den 30 september
Personalspecialist Cecilia Westlund informerar om personaluppföljning per den
30 september jämfört med motsvarande period de två föregående åren.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

7 (18)
9 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

Dnr 2009.0490.042

§ 75
Handikappförvaltningens budgetdokument för 2010
Förvaltningschef Maria Persson och ansvarig ekonom Stefan Jartelius föredrar
ärendet. Av bilagda dokument framgår förvaltningens arbete med att inom
befintliga budgetramar tillhandahålla bästa möjliga kvalité inom sitt
ansvarsområde. Budgetdokumentet innehåller följande rubriker:
•

Uppdrag / ansvarsområde

•

Verksamhetsbeskrivning

•

Målangivelser

•

Planerade förändringar

•

Verksamhetsmått och nyckeltal

•

Ekonomi

•

Personal

•

Investeringar

•

Övrigt

Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna förelagda internbudget 2010.
Yrkande
Anders Ovander (M) yrkar att förvaltningen ändrar i budgetdokumentet så att
kopplingen mellan planerade aktiviteter och budgetsiffrorna tydliggörs.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på Anders Ovanders (M) ändringsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
att godkänna förelagda internbudget 2010, samt
att förvaltningen ändrar i budgetdokumentet så att kopplingen mellan planerade
aktiviteter och budgetsiffrorna tydliggörs.
____________________

8 (18)
9 december 2009

Diariet
Revisorer
Ledningsgruppen
Områdeschefer

2009.0491.042

§ 76
Handikappnämndens plan för den interna kontrollen 2010
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
I dokumentet Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun framgår
att nämnderna senast i februari varje år ska anta en särskild plan för den interna
kontrollen och överlämna den till kommunstyrelsen.
Syftet med den interna kontrollen är tydliggöra, säkra och följa upp
verksamhetens processer; dessa ska vara utformade så man med rimlig grad av
säkerhet ska kunna uppnå följande mål:
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer
Rapportering av uppföljning på nämndsnivå ska ske i samband med
årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.
Förvaltningen lämnar förslag till plan för den interna kontrollen i
handikappnämnden för verksamhetsåret 2010.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden att besluta
att anta föreliggande plan för interna kontrollen 2010.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

9 (18)
9 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Dnr 2009.0496.286

§ 77
Beställning projektering av särskilt boende samt framläggande av
investeringstillstånd
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Den tidigare informationen från tekniska förvaltningen angående förslag till
extern finansiering för byggnation av särskilt boende psykiatri gäller inte längre.
Handikappförvaltningen har nu uppmanats att lägga en beställning till
fastighetsavdelningen för projektering av det planerade särskilda boendet;
därmed kommer tekniska förvaltningen att lägga fram begäran om både
projekterings- och investeringstillstånd direkt till EkAu:s sammanträde i
december. Detta i avsikt att försöka hålla den uppgjorda tidplanen för projektet
som helhet.
Bakgrund till den förändrade inriktningen avseende investeringen är att man
gjort bedömningen att det är klokt att omfördela ej nyttjade investeringsmedel
från projekt som inte har verkställts i kommunens totala investeringsplan.
Projekteringskostnaden beräknas till ca 900 000 kr, och investeringskostnaden
till 17 miljoner (inkl projekteringskostnaden).
Handikappnämnden har budgeterade medel för driften av det planerade särskilda
boendet förutsatt att lokalerna i Lösen mark avvecklas och kostnaden för hyra
kan lyftas över till de nya lokalerna.
Handikappnämnden ansvarar för projekteringskostnaden i det fall investeringen
inte fullföljs enligt gällande regler.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att beställning av projekteringstillstånd för särskilt boende psykiatri görs till
tekniska förvaltningen, tillika godkännande för framskrivning av
investeringstillstånd.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

10 (18)
9 december 2009

Diariet
Handläggare

Dnr 2009.0123.287

§ 78
Utökad driftkostnad projekt Blåvingen
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
I ansökan om investeringstillstånd för korttidsboende Blåvingen framgår att
beräknad hyra för de nya lokalerna kommer att uppgå till 1 927 tkr/år för
handikappnämndens del.
Hyran för de fyra villor som lämnas i gengäld uppgår till ca 400 tkr/år
sammanlagt. Det innebär med de nya lokalerna en ökad hyreskostnad med ca 1,5
milj./år. Förvaltningen kan inte säkert beräkna i vilken mån kostnad för personal
kan minskas (främst nattjänst) när verksamheten får en större koncentration med
nya lokaler. Det är därför angeläget att nämnden i detta skede aviserar behov av
utökat kommunbidrag för den högre hyreskostnaden från och med 2011.

Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att begära utökad ram motsvarande 1,5 milj. från 2011 med anledning av ökad
hyreskostnad för lokaler för korttidsverksamhet.
Yrkande
Anders Ovander (M) yrkar att ärendet återremiteras för ny beredning, som ska
innehålla en tydligare beskrivning av den tänkta verksamheten samt ett
klargörande av personaleffektiviseringen.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på Anders Ovanders (M) yrkande.
Handikappnämnden beslutar således
att ärendet återremiteras.
____________________

11 (18)
9 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

2009.0068.770

§ 79
Avvikelserapportering för år 2008
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet.
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för ”Lokal
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg”. De reviderade
riktlinjerna är förtydligade med rutiner för lokal avvikelsehantering där
riskbedömning av medicinska avvikande händelser skall göras av tjänstgörande
sjuksköterska samt ett flödesschema för hantering av avvikelser.
Även fallrapporteringen är förtydligad och ett nytt underlag för fallanalys har
tagits fram. Samtliga inträffade fall ska följas upp och analyseras, individuella
åtgärder för att förhindra nya fall ska sättas in vid behov. Andra avvikelser ska
följas upp och åtgärder ska sättas in för att förhindra att händelsen upprepas.
Denna rapport omfattar inkomna rapporter för år 2008 samt redovisat i bilaga
jämförelser kvartalsvis mellan åren 2002 – 2008.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

12 (18)
9 december 2009

§ 80
Uppdrag kontaktpolitiker
Ordförande påminner om ledamöternas uppdrag som kontaktpolitiker och att det
är ledamöternas ansvar att kontakta respektive områdeschef.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

13 (18)
9 december 2009

§ 81
Övrigt
Lena Ryge (S) efterfrågar en komplettering i det organisationsschema som finns
för förvaltningen, där det framgår vem som har de olika befattningarna och att
detta delges ledamöterna i nämnden.
____________________

14 (18)
9 december 2009

§ 82
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 198 Delårsrapport per den 31 augusti 2009
§ 201 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 september 2009.
§ 202 Handlingsplan mot våld i nära relationer
Kommunstyrelsen
§ 277 Projekteringstillstånd för korttidsboende i kvarteret Blåvingen 1, Bergåsa
§ 278 Redovisning av inkomna yttranden över SCB:s medborgarundersökning 2008
§ 287 Anvisningar för uppföljning 2010
§ 301 Införande av inköpsstopp i Karlskrona kommun
Tekniska nämnden
§ 127 Nytt hyresavtal med anledning av om- och byggnation på Ringöhemmet
för personer med dubbel problematik
Länsrätten Blekinge Län
Dom 2009-11-05 mål nr 752-09
Länsstyrelsen Blekinge Län
Beslut i individärende 2009-10-15, Dnr 701-1849-09
Beslut avseende rapport från Karlskrona kommun avseende kommunens tillsyn
av bostaden med särskild service för vuxna enligt § 9:9 LSS, FemBo,
Karlskrona, 2009-11-10 dnr 701-6249-09
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott, protokoll 2009-10-05
Förtroendenämnden, protokoll 2009-10-15
Förtroendenämndens arbetsutskott, protokoll 2009-11-12
forts.
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§ 82 forts.
Meddelanden
Kommunövergripande samverkansgrupp
Kommunövergripande samverkansgrupps protokoll 2009-10-01
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-09-14
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-10-13
____________________
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§ 83
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-11-04
b) Arbetsutskottets protokoll 2009-11-24
c) Tillägg till tidigare beslut angående budgetåtgärder
d) Individärende avseende ansökan om personlig assistent enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen
e) Individärende avseende förhandsbesked på ansökan om personlig assistans
enligt § 9:2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
f) Individärende avseende överklagande av beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
g) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, oktober 2009
h) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, november 2009
i) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge Län och revisorer enligt 16 kap §§ 6 f, g
SoL 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.
j) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge Län och revisorer enligt 28 f-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.
k) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9§
l) Yttrande över detaljplan för SPÅRVÄGEN 9 m.fl., Gräsvik, Karlskrona
kommun, Blekinge Län
m) Yttrande över detaljplan för del av SÄBY 4.14(2) m.fl., Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge Län
forts.
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§ 83 forts
Delegeringsbeslut
Lars Rydell (S) påpekar att ett fel har upptäckts i arbetsutskottets protokoll från
den 4 november 2009 under § 53. Under rubriken yrkande har numreringen på
att-satsen blivit fel och ska ändras från 2 till 3.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten, samt
att rättelse och ny justering görs i arbetsutskottets protokoll från den 4
november 2009 under § 53.
____________________
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§ 84
Julhälsning
Lena Ryge (S) tackar för året som har gått och önskar alla en god jul.
Ordförande tackar alla för gott samarbetet under året och önskar alla en god jul
och ett gott nytt år.
____________________

