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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 3 februari 2010
§1

Handlingsplan för ett förstärkt barnperspektiv i handläggning och
verkställighet i handikappförvaltningen

§2

Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 november 2009

§3

Avrapportering särskilda direktiv, budget 2009

§4

Handikappförvaltningens budgetdokument för 2010

§5

Utökad driftkostnad och investeringstillstånd för korttidsverksamhet
Blåvingen

§6

FoU-avtal 2011 – 2014

§7

Framtidsgruppen

§8

Övrigt

§9

Meddelanden

§ 10 Delegeringsbeslut
____________________

3 februari 2010

Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 3 februari 2010, kl. 09.05-11.10

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)
Anita Seaberg (S)

Tjänstgörande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Lars Rydell (S)

Övriga deltagare ersättare

Ann-Heléne Berggren (M)
Bengt Jonsson (FP)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom
Claes Wiridén, verksamhetschef
Annika Lundberg, kurator

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Per-Anders Nygård

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Per-Anders Nygård

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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Diariet
Handläggare
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Biståndshandläggare
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Dnr 2010.012.710

§1
Handlingsplan för ett förstärkt barnperspektiv i handläggning och
verkställighet i handikappförvaltningen
Maria Persson, förvaltningschef och Annika Lundberg, kurator, föredrar ärendet.
Uppdrag
En utsedd processgrupp har fått i uppdrag av förvaltningschefen att utarbeta en
handlingsplan med inriktning på ett stärkt barnperspektiv för barn i
Handikappförvaltningens verksamheter. I processgruppen har följande personer
ingått: Leif Bohman, Peter Holmström, Jan Johansson, Marie Meijer Dahl, Laila
Nordgren, Susanne Persberg, Annika Lundberg, Carina Åkesson och Margareta
Petersson.
Bakgrund
Uppdraget är initierat utifrån två skrivelser:
1) I Länsstyrelsens tillsynsrapport ”Barnperspektivet inom socialtjänsten i Blekinge
Län 2006” lyfter länsstyrelsen fram följande förbättringsområden:
• Utveckling av att integrera barnperspektivet inom SoL och LSS-verksamhet.
Ett mer strukturerat arbete med barnkonsekvensanalyser på övergripande
nivå bör utvecklas och systematiseras.
• Utveckling och säkerhetsställande gällande dokumentation för att integrera
barnperspektivet.
• Förbättrad kunskap om användning av barnkonsekvensanalyser.
2) LSS-kommitténs slutbetänkande ”Möjlighet att leva som andra” (SOU 2008:77):
• Ett stärkt och tydligt barnperspektiv ska skrivas in i nya LSS; det föranleder
nämnden att aktivera ett sådant arbete inom sitt ansvarsområde.

Forts.
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§ 1 forts.
Handlingsplan för ett förstärkt barnperspektiv i handläggning och
verkställighet i handikappförvaltningen
Handlingsplanen
Handlingsplanen omfattar ett antal aktiviteter som ska genomföras i
handikappförvaltningen i syfte att stärka barnperspektivet i handläggning och
verksamhet. Av planen framgår också vilka aktiviteter som är prioriterade och
utgör mål för 2010 års arbete. I bilaga till planen är noterat för området relevant
lagstiftning som använts i arbetet.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna förslag till handlingsplan för ett stärkt barnperspektiv i handläggning
och verkställighet i handikappförvaltningen.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

3 februari 2010

Diariet
Ledningsgruppen
KS
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Dnr 2009.169.042

§2
Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 november 2009
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar i uppföljningen per november 2009 ett prognostiserat
underskott med - 14,6 milj kr.
Verksamhet
Hemtjänst
Pers. ass. LASS LSS
Adm Handikappförvaltningen
Sparbeting utpekade områden
Boende barn/ungdom
Boende vuxna
Korttidsverksamhet
Kontaktpersoner
Psykiatri
Facklig verksamhet

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

Ovanstående prognos är en försämrad prognos gentemot oktober månads prognos.
Verksamhetens omslutning och utfall per den siste november framgår av
resultaträkningen.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

3 februari 2010

Diariet
Ledningsgruppen
KS/KF
Områdeschefer
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Dnr 2008.0228.041

§3
Avrapportering särskilda direktiv, budget 2009
Maria Persson, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Enligt anvisningar för uppföljning ska nämnd som fått särskilda direktiv enligt
beslut i Kommunfullmäktige avrapportera dessa tillbaka till Kommunstyrelsen
senast under mars månad.
Handikappnämnden har i budget 2009 fått två sådana direktiv, varav ett återstår att
redovisa:
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.
Lägesrapport inför 2010:
Ringöhemmet fyller idag ett behov om 26 platser, särskilt boende socialpsykiatri.
Insatsen grundar sig på beslut enligt SoL. Av dessa platser är 14 st s.k fullvärdiga
lägenheter rent lokalmässigt, men det går för den skull inte att ens diskutera LSSbeslut i den komplexa verksamhet som Ringöhemmet utgör totalt. Där sätter
lagstiftningen en gräns.
Handikappnämnden har fört diskussion med främst Karlskronahem (som äger
fastigheten) om möjligheten att riva/avveckla en del av Ringöhemmet för att leda
verksamheten i rätt riktning (LSS). Tekniskt sett är det inte görbart. Den politiska
viljeinriktningen är idag en avveckling av Ringöhemmet på lång sikt, som skulle
innebära exploateringsmöjligheter för bostadsbebyggelse på området parat med
LSS-lokaler/verksamhet för socialpsykiatrin. Det sistnämnda är viktigt – att
handikappnämnden för målgruppens räkning får en fortsatt tillgång till området i en
framtid för särskilt boende enligt gällande lagstiftning.
Under tiden kommer ett s k dubbeldiagnosboende att etableras på tomten i
anslutning till Ringöhemmet, Karlskronahem har uppdraget och det beräknas stå
klart september 2010. Det är värt att notera att byggnaderna är en modullösning
som är flyttbar den dag framtidsplanerna för Ringöhemmet blir verklighet.
Verksamheten kommer att bedrivas i samverkan mellan handikappförvaltning och
socialförvaltning eftersom målgruppen befinner sig inom respektive
ansvarsområde, psykiskt sjukdom och beroende.
Forts.
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§ 3 forts.
Avrapportering särskilda direktiv, budget 2009
I en snar framtid är det önskvärt att man inom handikappnämnden kan finna annan
lösning för återstoden av de platser på Ringöhemmet som inte ens är lokalmässigt
fullvärdiga, det rör sig om 12 st. Prognosen för att lyckas är dock mycket osäker,
dels har nämnden under 2009 genomfört ett omfattande effektiviseringsuppdrag för
att klara budgetmålet, dels finns signalen från landstinget om stora neddragningar i
slutenvården som ger ytterligare behov av boendeplatser i kommunens
socialpsykiatri (framgår av handikappnämndens budgetdokument 2010).
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna avrapportering av direktiv i budget 2009.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskott
förslag.
____________________

3 februari 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
KS/KF
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Dnr 2009.0490.042

§4
Handikappförvaltningens budgetdokument för 2010
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom, informerar att förvaltningen, enligt yrkande på
handikappnämndens sammanträde den 9 december 2009, har ändrat i
budgetdokumentet så att kopplingen mellan planerade aktiviteter och
budgetsiffrorna är tydliggjord.
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 de ändringar som yrkades i på handikappnämndens sammanträde den
9 december 2009 om att kopplingen mellan planerade aktiviteter och
budgetsiffrorna tydliggörs, samt
att dokumentet tydliggörs ytterligare med att varje verksamhet finns beskrivet i
budgetdokumentet kopplat till budgetsiffrorna.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskott
förslag.
____________________

3 februari 2010
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Ledningsgruppen
KS/KF
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Dnr 2009.0123.287

§5
Utökad driftkostnad och investeringstillstånd för korttidsverksamhet
Blåvingen
Maria Persson, förvaltningschef, föredrar ärendet.
En ny etablering av nämndens korttidsverksamhet som projekt Blåvingen innebär
är angelägen ur verksamhetssynpunkt. Att bli kvar i den gamla lösningen ställer
stora krav på både åtgärder och komplettering av lokaler för att kunna tillgodose
det samlade behovet. Kostnadsmässigt visar gjorda beräkningar att Blåvingen är det
billigare alternativet. Ett status quo vad gäller lokaler och därmed kostnader torde
inte vara ett alternativ som nämnden kan ställa sig bakom med ansvar för
brandsäkerhet och följsamhet gentemot lagstiftning som styr verksamheten och
dess lokalanpassning. Personaleffektiviteten måste förstås i förhållande till en
verksamhet som oftast kräver individuellt utformat stöd; helt klart är att sårbarheten
minskar med alternativ Blåvingen vilket på sikt borde ge en totalt sett lägre
personalkostnad; det går idag inte att precisera behovet av nattbemanning.
Alternativ 2 redovisar en högre personalkostnad beroende på spridning av
verksamheten. Förvaltningens tjänstemän som är delaktiga i utredningsarbetet kring
projekt Blåvingen är eniga i sin bedömning att både kostnadsmässiga hänsyn och
aspekten på verksamhetens kvalitet starkt talar för alternativ Blåvingen.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
1. att alternativ Blåvingen ska gälla för fortsatt utveckling av nämndens
korttidsverksamhet, och
2. att nämnden därmed går fram och begär en utökad ram från 2011 med 1,7milj kr
med anledning av den utökade hyreskostnaden, samt
3. att förvaltningen kompletterar dokumentet med personalkostnader för alternativ
två.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskott
förslag.
____________________

3 februari 2010

Diariet
Ledningsgruppen
KS/KF
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Dnr 2010.011.701

§6
FoU-avtal 2011 - 2014
Maria Persson, förvaltningschef, föredrar ärendet
Gällande FoU-avtal mellan landstinget Blekinge och länets kommuner löper ut
2010 och nytt avtal ska tecknas för perioden 2011 – 2014. Kommande avtalsperiod
är förlängd i syfte att följa den politiska mandatperioden enligt beslut i PSVO.
Innehållet i överenskommelsen framgår av bifogad avtalstext.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ge sitt samtycke till en ny avtalsperiod för FoU-samarbetet (enligt bilaga), samt
att föreslå att Kommunstyrelsen hemställer åt Kommunfullmäktige att besluta om
tecknande av FoU-avtal för Karlskrona kommuns räkning.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskott
förslag.
____________________

3 februari 2010

§7
Framtidsgruppen
Ordförande tar upp att det behövs ett omtag och för bättre uppslutning i
framtidsgruppen samt att det utgår arvode till deltagarna.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§8
Övrigt
Hemsjukvården
Maria Persson, förvaltningschef, informerar hur det går i arbetet med övertagandet
av hemsjukvården. Övertagandet är framskjutet till tidigast 1 januari 2011 och
under våren kommer kommunalråden och kommuncheferna/direktörerna från länets
kommuner att föra diskussioner i frågan gentemot landstinget. För
handikappnämndens del är det viktigt att särskilt bevaka områdena psykiatri och
habilitering.
Maria Persson, förvaltningschef, redogjorde för nämnden att det nu är viktigt att
diskutera organisationen av HSL-insatserna internt i kommunen.
Nationella riktlinjer för personer med schizofreni
Socialstyrelsen har gett kommunerna i uppdrag att bearbeta de nationella
riktlinjerna för personer med schizofreni, för att så småningom lämna ett remissvar
på förslaget. Uppdrag har getts till Blekinge kompetenscentrum att bilda en
arbetsgrupp i frågan.
Backabo
Maria Persson, förvaltningschef, informerar med anledning av tidningsartikel om
bullernivå i området, att detta troligtvis inte kommer att påverka byggnationen av
gruppbostäder i området.
Uppdrag kontaktpolitiker
Ann-Charlotte Löfvenberg (M) berättar om sina besök i verksamheten.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

3 februari 2010
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§9
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 213 Kommunala val
§ 223 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för kommunens samlade
verksamheter
§ 238 Kommunala val
Kommunstyrelsen
§ 315 Genomförande av tjänstedirektivet
Tekniska nämnden
§ 151 Investeringstillstånd för korttidsboende i kv. Blåvingen 1, Bergåsa
Länsstyrelsen Blekinge Län
Uppföljning av beslut från 2009-06-11 dnr 701-1049-09 avseende anmälan mot
handikappnämndens omsorg om personer med funktionsnedsättning i Karlskrona
kommun för brister i handläggningen av ansökan. Beslut 2009-12-01 Dnr 7015767-09
Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av länsstyrelsens beslut att rikta
allvarlig kritik avseende Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld (dnr 701-7480-2008) Beslut 2009-12-18 Dnr 701-4794-09
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 09:66 - Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam
individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Cirkulär 09:65 – Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till
barn
Cirkulär 09:71 - Egenvård
Cirkulär 09:73 – Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2010
Cirkulär 09:78 – Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. år 2010
Cirkulär 09:80 - Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2010
Forts.
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§ 9 forts.
MEDDELANDEN
Socialstyrelsen
SOSFS 2009:22 Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som
bevittnat våld
SOSFS 2009:24 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:10) om
tillämpningen av 14 kap. 2 § SoL
SOSFS 2009:25 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:11) om
tillämpningen av 24 a § LSS
Meddelandeblad juli 2009, Socialstyrelsens upphävande av Socialstyrelsens
föreskrifter (2007:9) om användning av begrepp och termer
Meddelandeblad november 2009, Stöd till anhöriga ställer krav på strategi
Samordnad tillsyn av vård och omsorg
Nya rutiner för anmälnings- och tillståndpliktig verksamhet
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden, protokoll 2009-12-03
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-12-02
____________________
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§ 10
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2010-01-20
b) Individärende avseende ansökan om förhandsbesked enligt § 16 LSS i form av
bostad med särskild service jml § 9:9 LSS (pärmen)
c) Biståndsbeslut LSS och SoL från Myndighetskontoret, december 2009 (pärmen)
d) Yttrande över detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län (pärmen)
e) Yttrande över detaljplan för del av HÄSTKVARNEN 7, Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen)
f) Yttrande över detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen)
g) Yttrande över förslag till Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, Blekinge län
(pärmen)
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

17 mars 2010
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 17 mars 2010
§ 11 Verksamhetsberättelse, årsbokslut och personalbokslut 2009
§ 12 Budgetuppföljning 2010-02-28
§ 13 Information angående EU – projekt med Gdansk 2010 – 2011
§ 14 Lagrådsremiss – nya LSS
§ 15 Meddelanden
§ 16 Delegeringsbeslut
____________________

17 mars 2010

Plats och tid

Beslutande

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 17 mars 2010, kl. 09.00 – 11.55
Ordförande
Ordförande
1: e vice ordf
2: e vice ordf

Karin Månsson (FP) kl.09.00-11.30, del av § 11
Daniel Jusinski (KD) kl.11.30-11.55 del av § 11, §§ 12-16
Daniel Jusinski (KD) kl. 09.00-11.30 del av § 11
Lena Ryge (S)

Ledamöter

Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M) 09.00-11.50 §§ 11-14
Ingela Abramsson (C)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Fredrik Wallin (S)
Lars Rydell (S)

Övriga deltagare ersättare

Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C)
Göran Roos (SD)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Claes Wiridén, verksamhetschef
Carina Åkesson, områdeschef
Ingela Abrahamsson, områdeschef
Jeanette Karlsson, områdeschef
Jörgen Aronsson, områdeschef
Annika Lundberg, kurator
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare
Cecilia Westlund, personalspecialist

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Rolf Abrahamsson
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17 mars 2010

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

§§ 11-16

Ordförande

_____________________
Karin Månsson

del av § 11

Ordförande

_____________________
Daniel Jusinski

del av § 11, §§ 12-16

Justerande

_____________________
Rolf Abrahamsson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten:
_____________________________
Jessica Andersson
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Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Biståndshandläggare
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HN.2010.77.041

§ 11
Verksamhetsberättelse, årsbokslut och personalbokslut 2009
Handikappförvaltningen redovisar årsberättelser för det gångna året för samtliga av
handikappnämndens verksamheter. Årsbokslutet är den samlade redovisningen som
anger måluppfyllelse, personaluppföljning och ekonomiskt resultat.
Förvaltningsledningen har i anvisningarna 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.
Ordningen 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 2009,
2. att godkänna upprättat årsbokslut och personalbokslut för år 2009 samt
översända desamma till kommunstyrelsen, och
3. att begära täckning för 2009 års underskott.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

17 mars 2010

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen

5 (10)

HN.2010.133.042

§ 12
Budgetuppföljning 2010-02-28
Maria Persson, förvaltningschef och Stefan Jartelius, ansvarig ekonom, föredrar
ärendet.
Handikappförvaltningen prognostiserar ett underskott med -5,5 mkr. Nämndens
aktuella nettoanslag är 266 mkr. Förvaltningen har i sin prognos ökade kostnader
med 10,9 mkr.
Under assistansärenden har vi redan en prognos på 6 nya ärenden till en
bruttokostnad av 3 mkr. Befintlig reserv samt fakturering till migrationsverket
täcker 1,7 mkr men netto kvarstår en kostnad på 1,3 mkr.
Särskilt boende har kostnadsökningar med 4,2 mkr. Justeringar i nivåbedömning
har skett. En månadsavlönad resursenhet har inrättats som försöksverksamhet med
acceptans från personaldelegationen; syftet är att minska antal timanställda med
förväntad effekt för verksamhet/personal. Övergången mellan tim- och månadslön
medför dock en engångskostnad med ca 0,7 mkr pga. dubbla löneutbetalningar.
Åtgärder för täcka överskridanden ingår i planering av bemanningen som kommer
att verkställas till hösten. Försäljning av platser externt innebär en välbehövlig
kompensation som balanserar del av det totala underskottet i förhållande till budget.
I oktober månad behandlade nämnden en skrivelse gällande kostnad för utökat
uppdrag, tvång i öppen psykiatrisk vård (SOSFS 2008: 18). Verkställigheten
innebär en differens motsvarande 1 856 tkr som inte ryms inom för nämnden
tilldelad ram. För att kunna uppfylla Kommunfullmäktiges beslutade mål om
verkställighet av beviljad insats är en ramförstärkning nödvändig.
Hemtjänsten är ett stort sorgeämne; där utvecklingen är explosiv. Ökningen mellan
2008 och 2009 var 68 % vilket inte rymdes inom dåvarande ram. Inför 2010 har
förvaltningen tillfälligt lyckats omfördela resurser, 4,5 mkr, för hemtjänstkostnader
genom att lägga ner ett elevhemsboende; åtminstone temporärt kan den
verkställigheten lösas på annat sätt. Tyvärr har ökningstakten sedan tiden för
budgetarbetet och nutid varit fortsatt kraftfull, hela 35 %. Detta leder
ofrånkomligen till ett budgetöverskridande med uppemot 3,6 mkr. Även för detta
område behövs en ramförstärkning för att kunna uppfylla målet om verkställighet
av beviljad insats.
Nämndens investeringsanslag för 2010 är 640 tkr, av detta är inget ännu
ianspråktaget, men beräknas vara så till fullo 2010-12-31.
Forts.

17 mars 2010
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§ 12 forts.
Budgetuppföljning 2010-02-28
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden
1. att för egen del godkänna februari månads uppföljning, samt
2. att hos kommunfullmäktige hemställa om utökad ram i syfte att uppfylla målet
om verkställighet enligt ovan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att till kommunfullmäktige anmäla att kostnaderna för
hemtjänsten samt personlig assistans fortsätter öka utan att detta går att påverka
samt att med anledning av detta hos kommunfullmäktige begära utökad ram då det
inte går att rymma i handikappnämndens redan ansträngda budget.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att för egen del godkänna februari månads uppföljning,
2. att hos kommunfullmäktige hemställa om utökad ram i syfte att uppfylla målet
om verkställighet enligt ovan, samt
3. att till kommunfullmäktige anmäla att kostnaderna för hemtjänsten samt
personlig assistans fortsätter öka utan att detta går att påverka, samt
4. att med anledning av detta hos kommunfullmäktige begära utökad ram då det
inte går att rymma i handikappnämndens redan ansträngda budget.
____________________

17 mars 2010
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HN.2009.0246.105

§ 13
Information angående EU – projekt med Gdansk 2010 – 2011
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare föredrar ärendet.
30 – 31 maj 2009 genomförde cirka 30 personer från hela Polen ett studiebesök i
Karlskrona med Handikappförvaltningen som värd.
Studiebesöket innehöll information om handikappförvaltningens verksamheter och
insatser för personer med olika funktionsnedsättningar. För deltagarna var besöket i
Karlskrona en del i en nationell konferens om att utveckla stödet till
funktionsnedsatta i Polen.
Som en följd av besöket fick handikappförvaltningen en förfrågan om att gå in som
partner i en kommande ansökan om medel från EU – fonden The Cross-border and
Inter-Regional-Small Grant Fund. Gdansk EU-avdelning gjorde ansökan under
hösten 2009 och de kommer även att vara huvudansvariga för projektet och sköta
all ekonomisk och annan rapportering till EU-fonden. Besked har kommit i januari
2010 om att projektet har tilldelats de ansökta medlen. Karlskrona
kommuns/handikappförvaltningens insats i projektet är arbetstiden för deltagarna.
Målet för projektet är att utarbeta en modell för motivationsarbetet gentemot
personer med psykiska funktionsnedsättningar för att öka deras möjligheter till
sociala aktivteter och arbete/sysselsättning.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

17 mars 2010
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HN.2010.56.700

§ 14
Lagrådsremiss – nya LSS
Maria Persson, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Det finns nu beslut om en lagrådsremiss med förslag till vissa förändringar i LSS.
Den redovisar en nedgradering av de ambitioner som uttrycktes med betänkandet
Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) som var LSS-kommitténs
ursprungliga förslag till förändringar i LSS. Tidplanen är förskjuten så att
förändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2011.
Den lagrådsremiss som föreligger utgår från fyra pelare:
1) LSS ska finnas kvar som en rättighetslag
2) Huvudmannaskapet (ansvarsfördelning stat – kommun) ändras inte
3) Kostnadsdämpande åtgärder måste fortsatt övervägas
4) Tillsynens ska stärkas för att öka kvalitet och trygghet
Mer konkret innebär nuvarande förslag:
- Tydligt barnperspektiv i LSS
- Registerkontroll av personal i barnverksamhet LSS
- Krav på tillstånd för enskilda assistansanordnare + förstärkt tillsyn
- Hjälpmedel före dubbelbemanning inom assistansen
- Rätt för den enskilde att föra sin talan inför nämnd (el beslutsfattare)
- Erbjudande om individuell plan vid beslut om LSS-insats
- Försöksverksamhet daglig verksamhet för personer med psykiskt
funktionsnedsättning
Handikappförvaltningen kommer att bevaka den fortsatta diskussionen kring nu
föreliggande förslag om förändring av LSS och arbeta med inriktningen att delvis
nya förutsättningar för verksamheten kommer att gälla från den 1 januari 2011.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet.
____________________

17 mars 2010
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§ 15
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 17 Projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt boende Inglatorp
Jämställdhetsplan för Karlskrona kommun 2009 - 2011
Äldrenämnden
§ 6 Tillämpningsanvisningar för avgifter
Tekniska nämnden
§ 7 Hyresavtal avseende tolv boendeplatser i Backabo
Regeringsrätten
Protokoll 2010-03-04, mål nr 8111-09
Länsstyrelsen Blekinge Län
Överklagande av Handikappförvaltningens beslut om parkeringstillstånd. Beslut
2010-01-27, Dnr 258-6742-09
Socialstyrelsen, Tillsynsregion Syd/Sek4
Beslut 2010-02-04, Dnr 787/2010, Tillsyn enligt 25 § lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)
Beslut 2010-02-12, Dnr 779/2010, Tillsyn efter anmälan mot Handikappnämnden i
Karlskronas omsorg om personer med funktionsnedsättning för brister i planering
av insatser, kompetens, fullvärdigt boende samt samverkan.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden, verksamhetsberättelse 2009
Protokoll Förtroendenämndens arbetsutskott 2010-01-21
Protokoll Förtroendenämnden 2010-02-04
Kommunövergripande samverkansgrupp
Protokoll 2009-12-03
Protokoll 2010-01-08
Protokoll 2010-01-27
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-01-27
____________________
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§ 16
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2010-03-03
b) Individärende avseende ansökan personlig assistent enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen, yttrande till länsrätten
c) Biståndsbeslut LSS och SoL från Myndighetskontoret, januari 2010
d) Biståndsbeslut LSS och SoL från Myndighetskontoret, februari 2010
e) Anmälan till Socialstyrelsen och revisorer enligt 28 f-g §§ lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS angående ej verkställda beslut eller att
avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut enligt LSS
f) Anmälan till Socialstyrelsen och revisorer anligt 16 kap §§ 6 f, 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.
g) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9 §.
h) Yttrande över detaljplan för del av SKANTZE 7, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
i) Yttrande över detaljplan för del av VEDEBYLUND 1:1 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

21 april 2010
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 21 april
2010
§ 17 Information om projekt Ukraina
§ 18 Arvode brukarråd socialpsykiatri
§ 19 Lägesrapport avseende nya lokaler för korttidsvistelse för vuxna inom
Handikappförvaltningens verksamhet
§ 20 Återrapportering av beslutade åtgärder gällande tillsynsrapport enligt 23 §
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Bostaden med
särskild service för vuxna, FemBo.
§ 21 Informationsärende - Hemsjukvården
§ 22 Meddelanden
§ 23 Delegeringsbeslut
____________________

21 april 2010

Plats och tid

Beslutande

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 21 april 2010, kl. 09.00-10.20
Ordförande
vice ordf

Ledamöter

Daniel Jusinski (KD)
Lena Ryge (S)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Per-Anders Nygård (S)
Anita Seaberg (S)
Nina Anderbjörk (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

Maj Olsson (C)
Göran Roos (SD)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom
Claes Wiridén, verksamhetschef
Ingela Abrahamsson, områdeschef kl. 9.00-9.30, § 17

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Anita Seaberg

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Daniel Jusinski

Justerande

____________________
Anita Seaberg

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

§§ 17-23
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HN.2007.231.701

§ 17
Information om projekt Ukraina
Ingela Abrahamsson, områdeschef, föredrar ärendet.
Syfte
Syftet med projektet är att stärka handikapporganisationer i attitydpåverkan,
jämställdhet och demokratiutveckling.
Bakgrund
Projekt Ukraina är ett samarbete mellan Svensk Ukrainska föreningen och
handikappförvaltningen som startade 2006. Första besöket i Ukraina gjordes
2007. Under 2009 har arbete i första hand gått ut på att utveckla samarbetet med
Donetsk. Samarbetspartner är Donetsk Youth Debate Centre vilken är en
ungdomsorganisation som försöker hjälpa ungdomar, studenter att få möjlighet
till kontakt med västerländska organisationer för att få kunskap och kompetens i
att arbeta med förnyelse på hemmaplan.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

21 april 2010
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HN.2010.182.024

§ 18
Arvode brukarråd socialpsykiatri
Handikappnämnden och förvaltningen har i uppdrag att utveckla forum för
medborgardialog; ett syfte är att skapa delaktighet i planering av
verksamhet/insatser.
2009 bildades ett brukarråd inom område socialpsykiatri med deltagare som
själva är brukare av insatser från socialpsykiatrin; rådet leds av en områdeschef
och utvecklingschefen har initialt varit delaktig i dialogen kring rådets uppdrag.
Det är förvaltningens uppfattning att brukarrådet ska likställas med det
kommunala handikapprådet som dialogforum och att deltagande i sammanträde
därmed ska arvoderas.
Förvaltningens förslag är att deltagare i brukarråd socialpsykiatri arvoderas per
sammanträde med 300 kr/person. (det motsvarar i princip timarvode för
sammanträde om 4 tim enligt arvodesbeslut i kommunen.) Brukarrådet
sammanträder 9 ggr/år och har f n 5 deltagare. Den årliga kostnaden uppgår till
ca 15 tkr/år. Handikappnämnden har i tidigare beslut betalat ut bidrag till RSMH
i motsvarande syfte, men organisationen har idag inte något forum för en
brukardialog; det är förvaltningens förslag att dessa medel fortsättningsvis
avsätts för arvode till brukarrådet.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att arvodera varje närvarande deltagare (brukare) i brukarråd socialpsykiatri
med 300 kr per sammanträdestillfälle, nio gånger om året.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskott
förslag.
____________________

21 april 2010
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HN.2010.181.744

§ 19
Lägesrapport avseende nya lokaler för korttidsvistelse för vuxna inom
Handikappförvaltningens verksamhet
Maria Persson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Bakgrund
I mars 2007 inkom en rapport från Räddningstjänsten Östra Blekinge avseende
brandskyddet i lokaler som Handikappnämnden hyr för sin verksamhet.
I rapporten konstaterades bland annat att de villor där Handikappnämnden har
korttidsverksamhet för barn/ungdomar och vuxna inte uppfyllde kraven för
brandlarm och utrymning som ställs enligt gällande lagstiftning för
vårdinrättningar. Räddningstjänsten påpekade bland annat vid sin tillsyn att
många av de personer som har korttidsvistelse som vuxna är multihandikappade
och använder olika tekniska hjälpmedel. I den villa som fortfarande används för
korttidsvistelse för vuxna finns inte möjlighet att förvara hjälpmedel utan att de
samtidigt skulle utgöra hinder vid en utrymning.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning gjorde en utredning angående vilka
åtgärder som behövde göras för att uppfylla myndighetskraven inklusive en
kostnadskalkyl för dessa. Slutsatsen som redovisades för Handikappnämnden
visade på att det inte var försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv att vidta
samtliga nödvändiga åtgärder. I samråd med tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning och Räddningstjänsten har vissa åtgärder gjorts under åren
2008 – 2009 för att förbättra brandskyddet i de aktuella villorna och för
närvarande har Handikappnämnden en dispens för att bedriva verksamhet i dem
till och med den 31 december 2010.
Pågående planering
Handikappförvaltningen har under år 2009 i en tillsatt processgrupp analyserat
hur det framtida behovet av korttidsvistelse för vuxna kan komma att se ut och
hur verksamhetens innehåll bör utvecklas. Processgruppen har föreslagit att
vistelsen på vuxenkorttids bör vara ett led i processen att förbereda föräldrar och
ungdomarna att flytta hemifrån till egen bostad. I denna process bör det ingå en
bedömning/utredning av vilka förmågor ungdomen/individen har, vilka som kan
utvecklas och vilka han eller hon behöver stöd i.

Forts.
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§ 19 forts.
Lägesrapport avseende nya lokaler för korttidsvistelse för vuxna inom
Handikappförvaltningens verksamhet
Adekvat träning bör sedan genomföras under de perioder ungdomen vistas på
korttids inför den planerade flytten till egen bostad.
De nuvarande lokalerna på Ragnar Jändels väg 1 ger med sin utformning inte
möjlighet att erbjuda en förberedande boendeträning inför ett kommande eget
boende. Vuxenkorttids består idag av fem (?) små sovrum utan egen toalett och
dusch och de gemensamma utrymmena består av ett normalstort (villa)kök och
vardagsrum.
Den nuvarande villan började användas för korttidsverksamhet i början av 80talet och standarden på lokalerna (bland annat yta på de enskilda rummen för att
möjliggöra en bra vistelse- och arbetsmiljö, tillgång till egna toaletter m dusch,
utrymmen för att utöva aktiviteter under vistelsen) uppfyller inte de krav som
idag ställs. Fastighetsavdelningen gör också bedömningen att tomten inte
möjliggör en tillbyggnad som skulle inrymma ovanstående utrymmen.
Utifrån det förslag som processgruppen presenterade våren 2009 påbörjade
förvaltningens tjänstemän en intern diskussion om lämplig lokalisering av
vuxenkorttids. Man kom fram till att prova en lokalisering i ett flerfamiljshus och
på så sätt få möjlighet att knyta en så kallad träningslägenhet till
korttidsverksamheten. En första kontakt togs med Karlskronahem under juni 2009
och de var positiva till att titta på om det var möjligt att få in de funktioner som
Handikappförvaltningen definierat i en kravspecifikation (16 oktober, 2009).
Karlskronahem återkom med ett förslag till lokalisering inom bostadsområdet
Marieberg i månadsskiftet november – december 2009. Vid ett par tillfällen
under december 2009 diskuterade representanter från Karlskronahem och
Handikappförvaltningen förslaget gemensamt och ansåg att det var intressant
och att utreda det vidare.
Karlskronahem presenterade i början av februari 2010 två förslag på hur
utformningen av lokalerna skulle kunna göras och Handikappförvaltningen
lämnade omgående respons på vilket alternativ som man föredrog.
För att gå vidare begärde Karlskronahem en formell beställning av Tekniska
förvaltningens fastighetsförvaltning vilken i sin tur behövde en beställning av
Handikappförvaltningen. För att göra de respektive beställningarna begärdes en
grov kostnadskalkyl från Karlskronahem.

Forts.
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§ 19 forts.
Lägesrapport avseende nya lokaler för korttidsvistelse för vuxna inom
Handikappförvaltningens verksamhet
Aktuellt ställningstagande
I mitten av mars presenterade Karlskronahem kostnadsbilden och varnade för att
hyreskostnaden efter nödvändig ombyggnad blir hög - dessutom varslade man
om att det kan bli svårigheter att få tillgång till de antal lägenheter som krävs.
Efter interna diskussioner inom Handikappförvaltningen beslutades att i
dagsläget inte gå vidare med lokaliseringen på Marieberg utan att tillsammans
med Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning undersöka annan möjlig
placering för etablering av verksamheten korttidsvistelse för vuxna.

Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna den planerade inriktningen för verksamheten korttidsvistelse för
vuxna, samt
att ansöka om dispens hos Räddningstjänsten för den ytterligare tid som behövs
för att göra en ny sökning av lämplig lokalisering för verksamheten
korttidsvistelse för vuxna.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förlag.
____________________
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Diariet
FemBo
Ledningsgruppen

HN.2008.593.741

§ 20
Återrapportering av beslutade åtgärder gällande tillsynsrapport enligt 23 §
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Bostaden med
särskild service för vuxna, FemBo.
Maria Persson, förvaltningschef föredra ärendet.
Ärendebeskrivning
Enligt tidigare tillsynsbesök samt upprättad tillsynsrapport (2009) avseende
bostad med särskild service för vuxna, FemBo, uppmärksammades brister
gällande systematiskt kvalitetssystem i form av avsaknad av skriftliga rutiner för
synpunkter/ klagomålshanering samt tillämpning av lex Sarah/§24a LSS.
2009-10-21 beslutade Handikappnämnden att en skriftlig återrapportering och
redovisning av åtgärder med anledning av dessa brister skulle inkomma senast
2009-12-31.
Begärd redovisning av upprättade skriftliga rutiner inkom från FemBo till
Handikappnämnden 2009-12-11.(bil)
• Riktlinjer och rutiner för klagomål/synpunkter
• Anmälan enligt Lex Sarah och 24a§ LSS
Av redovisade åtgärder från FemBo finns upprättade skriftliga riktlinjer och
rutiner gällande klagomål/synpunkter som klargör syfte, hur klagomål
/synpunkter ska rapporteras med blanketter, beslut om åtgärdsplan samt
uppföljning i form av årlig sammanställning av inkomna klagomål/synpunkter
för att i denna del kvalitetssäkra verksamheten.
FemBo har också upprättat skriftliga rutiner gällande anmälan enligt Lex Sarah
och 24a§ LSS där FemBo använder samma rutiner och blankett för anmälan som
tillämpas inom Handikappförvaltningen.
Bedömning
Inkomna skriftliga rutiner och åtgärder bedöms uppfylla krav enligt lagstiftning
och föreskrifter.

Forts.
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§ 20 forts.
Återrapportering av beslutade åtgärder gällande tillsynsrapport enligt 23 §
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Bostaden med
särskild service för vuxna, FemBo.

Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna redovisade åtgärder från FemBo gällande skriftliga riktlinjer och
rutiner gällande klagomål/synpunkter samt rutiner för tillämpning av lex
Sarah/§24a LSS och att dessa åtgärder bedöms uppfylla krav enligt lagstiftning
och föreskrifter i denna del, samt
att därmed avsluta tillsynsärendet.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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§ 21
Informationsärende – Hemsjukvården
Maria Persson, förvaltningschef informerar i ärendet.
Nuläge
•
•

Avtalsförslaget är framtaget.
Slutrapporten är klar.

Tidplan
•
•

31 mars ska avtal, beslutsunderlag/rapporter och skattesatsen vara klar.
Planering är att i juni månad tas beslut i fullmäktigeförsamlingarna i
Blekingekommunerna och Landstinget.

Den interna HSL-organisationen ses över i samband med övertagande av
hemsjukvården.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen tas till dagens protokoll.
___________________

21 april 2010
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§ 22
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 24 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 25 Kommunala val
§ 32 Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011
§ 35 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
februari 2010
§ 37 Investeringstillstånd för nytt korttidsboende inom handikappomsorgen
Kommunstyrelsen
§ 98 Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 47 Bokslutsberedning 2009
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror, folkmängd 2009-12-31
Kammarrätten
Dom 2010-04-06, Mål nr 48-10, Personlig assistans enligt lagen(1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Förvaltningsrätten
Dom 2010-04-13, mål nr 633-10, Bistånd enligt socialtjänstlagen.
Länsstyrelsen Blekinge Län
Inbjudan att ansöka om statsbidrag för verksamheten personliga ombud, dnr
704-7018-09.
Beslut 2010-03-19, dnr 704-734-2010, Bidrag till verksamheten personliga
ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning.
Beslut 2010-04-08, dnr 434-265-10, Ansökan om statsbidrag inom satsningen
”Hus med historia” för Wämöparken inom Karlskrona kommun.

Forts.

21 april 2010

12 (13)

§ 22 fort.
Meddelanden
Socialstyrelsen, Tillsynsregion Syd/Sek4
Beslut 2010-03-15, dnr 6298/2010, Tillsyn enligt 25 § lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS, avseende handikappnämnden i Karlskrona
kommun.
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 10:21, Vård och omsorg i annans hem – viktigt avgörande.
Vårdförbundet Blekinge Direktionen
Protokoll 2010-02-25
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott 2010-03-25
____________________

21 april 2010

13 (13)

§ 23
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll från 7 april, 2010
b) Ansökan om medel hos länsstyrelsen
c) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, mars 2010
d) Yttrande över detaljplan för del av MÅLAREN 10, Mariedal, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
e) Yttrande över detaljplan för del av KARLSKRONA 6:24, Stadsträdgården,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
f) Yttrande över detaljplan för del av STUMHOLMEN 2:22 m.fl.,
Marinmuseum, Karlskrona kommun, Blekinge län.
g) Yttrande över ändring av detaljplan för del av kvarteret Stuart på Trossö
(Stuart 4), Karlskrona kommun, Blekinge län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

26 maj 2010

1 (9)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 26 maj 2010
§ 24 Information om koordinatorsutbildningen i psykiatrin
§ 25 Budgetuppföljning 30 april 2010
§ 26 Personaluppföljning per den 31 mars 2010
§ 27 Meddelanden
§ 28 Frågor
§ 29 Delegeringsbeslut
____________________

26 maj 2010

Plats och tid

Beslutande

2 (9)

Ellida, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 26 maj, kl. 09.00-10.45
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD)
Lena Ryge (S)
Gerd Sjögren (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Anita Seaberg (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (S)

Övriga deltagare ersättare

Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C)
Fredrik Wallin (S)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, controller
Claes Wiridén, verksamhetschef
Leif Bohman, projektledare, § 24 kl. 09.00-09.35
Cecilia Westlund, personalspecialist, §§ 26-29 kl. 10.20-10.45

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Fredrik Wallin

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Fredrik Wallin

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

§§ 24 - 29

2010 anslagits på kommunens

26 maj 2010

Diariet

HN.2010.26.701

§ 24
Information om koordinatorsutbildningen inom psykiatrin
Leif Bohman, projektledare, informerar om koordinatorsutbildningen inom
psykiatrin.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

3 (9)

26 maj 2010

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Områdeschefer

4 (9)

HN.2010.133.042

§ 25
Budgetuppföljning per den 30 april 2010
Stefan Jartelius, controller och Maria Persson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen prognostiserar ett underskott med -9,3 mkr.
Nämndens aktuella nettoanslag är 266 mkr. Det ekonomiska utfallet vid
rapporteringstillfället framgår av resultaträkningen. Förvaltningen har i sin
prognos ökade kostnader med 14,0 mkr.
Aktuella områden:
Personlig assistans
Särskilt boende
Daglig verksamhet/autism
Korttidsboende
Lokalkostnader
Hemtjänst
Socialpsykiatri
Facklig verksamhet
Personalprognos
God ekonomisk hushållning (2003/04:105):
Handikappnämnden har som mål för god ekonomisk hushållning antagit målet:
Samtliga personer som har fått beslut om beviljad insats, ska ha fått sitt beslut
verkställt senast tre månader från beslutsdatum. Verkställigheten skall sedan
utformas så att genomsnittskostnaden för insatsen inte skall överskrida de
riksgenomsnittliga kostnaderna (standardkostnad) enligt räkenskapssammandraget (RS)”. I förvaltningens dagliga arbete innebär detta att beslut om
insatser ska verkställas i enlighet med upprättade kvalitetskrav på ett
kostnadseffektivt sätt inom utsatt tid. Det är det konkreta uttrycket för nämndens
arbete med att uppfylla det övergripande målet om god ekonomisk hushållning.
Per den 30/4 rapporteras att alla insatser har verkställts inom utsatt tid.
Sammanfattningsvis kan konstateras att handikappnämnden inte har medel i
reserv för att möta ovanstående volymökningar, den planering som fanns vid
ingången av budgetåret för att finansiera tillkommande uppdrag inom daglig
verksamhet och personlig assistans har omkullkastats av de volymökningar som
tidigare är redovisade till handikappnämnden/kommunfullmäktige (hemtjänst,
personlig assistans, särskilt boende/LÖPT).
Forts.

26 maj 2010

5 (9)

§ 25 forts.
Budgetuppföljning per den 30 april 2010
Det är förvaltningens bestämda uppfattning att det inte finns utrymme för
omfördelning av resurser i någon befintlig del av verksamheten; den
bedömningen grundar sig på bokslutsanalysen för 2009 och därtill kommande
uppföljning och prognos för februari månad innevarande år. Förvaltningen vill
betona att volymökningarna som nu ligger till grund för begäran om
ramförstärkning är redovisade i riskanalysen som ingår i budgetbeskrivningen
för 2010.
Tillkommande volymökning enligt ovan innebär att handikappnämnden behöver
en ytterligare utökad ram för 2010 med 4 miljoner kronor (beräknat på
årsarbetspris) utöver den tidigare äskade ramjusteringen.
Maria Persson, förvaltningschef, gör nämnden uppmärksam på nya ärenden som
medför att budgetramarna överskrids och lyfter frågan hur nämnden ställer sig
till verkställighet av dessa. I jämförelse med övriga riket har förvaltningen en låg
snittkostnad per ärende.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
1. att för egen del godkänna april månads delårsbokslut, samt
2. att hos Kommunfullmäktige hemställa om utökad ram i syfte att uppfylla
målet om verkställighet enligt ovan.
Yrkande
Ordförande yrkar att nämnden inte på något sätt ska medverka till att bryta mot
de för nämnden gällande rättighetslagarna.
Anders Ovander (M) yrkar att det framgår att nämnden är enig i frågan.
Lena Ryge (S) bifaller ordförandes och Anders Ovanders (M) tilläggsyrkande .
Handikappnämnden beslutar således
1. att för egen del godkänna april månads delårsbokslut,
2. att hos Kommunfullmäktige hemställa om utökad ram i syfte att uppfylla
målet om verkställighet enligt ovan,
3. att nämnden inte på något sätt ska medverka till att bryta mot de för nämnden
gällande rättighetslagarna, samt
4. att nämnden är enig i frågan.
____________________

26 maj 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

6 (9)

HN.2010.199.020

§ 26
Personaluppföljning per den 31 mars 2010
Cecilia Westlund föredrar ärendet.
Personaluppföljning avseende 1 december 2009 – 31 mars 2010 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.
____________________

26 maj 2010

§ 27
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 63 Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2010-04-22, målnr. 1316-10. Tillstånd till färdtjänst enligt lagen om
färdtjänst.
Landstinget Bleking
Huvudavtal, samverkansavtal – ”Blekinge Katalogen”
Protokoll
Karlskrona kommun
Kommunövergripande samverkansgruppen 2010-03-04
Kommunövergripande samverkansgruppen 2010-04-01
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott 2010-04-15
____________________

7 (9)

26 maj 2010

Diariet
Ledningsgruppen

8 (9)

HN.2010.181.744

§ 28
Frågor
Lena Ryge (S) ställer en fråga avseende den sökta dispensen för brandskyddet i
lokalerna för korttidsvistelse för vuxna.
Maria Persson, förvaltningschef svarar att förvaltningen tillsammans med
fastighetsavdelningen arbetar skyndsamt med frågan.
Yrkande
Anders Ovander (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att vid behov förstärka
bemanningen nattetid på korttidsboendet för vuxna för att upprätthålla
säkerheten.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på Anders Ovanders yrkande.
Handikappnämnden beslutar således
att förvaltningen får i uppdrag att vid behov förstärka bemanningen nattetid på
korttidsboendet för vuxna för att upprätthålla säkerheten.
____________________

26 maj 2010

9 (9)

§ 29
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2010-05-12
b) Individärende avseende förhandsbesked enligt LSS § 16 om bostad med
särskild service i form av servicebostad.
c) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, april 2010 (pärmen)
d) Anmälan till Socialstyrelsen 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.
e) Anmälan till Socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap § § 6 f, 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.
f) Yttrande över ändring av detaljplan för SMÖRBLOMMAN 2, Kungsmarken,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

16 juni 2010

1 (11)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 16 juni 2010
§ 30 Handikappnämndens kvalitetspris 2009
§ 31 Revidering av gällande delegationsordning för Handikappförvaltningen
§ 32 Förslag till Handikappnämndens verksamhetsplan 2010
§ 33 Övrigt
§ 34 Meddelanden
§ 35 Delegeringsbeslut
§ 36 Sommarhälsning
____________________

16 juni 2010

Plats och tid

Hotell Scandic, Skeppsgossegatan 2 Karlskrona
onsdagen den 16 juni 2010, kl. 09.00-10.25

Beslutande

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

2 (11)

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD) §§ 34-35 kl. 10.15-10.25
Lena Ryge (S)
Gerd Sjögren (M)
Anders Ovander (M)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Martin Hedenmo (S)
Nina Anderbjörk (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Bengt Jonsson (FP) §§ 30-33 kl 09.00-10.15
Maj Olsson (C)

Övriga deltagare ersättare

Göran Roos (SD)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Claes Wiridén, verksamhetschef
Stefan Jartelius, controller
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef
Margareta Pettersson, områdeschef § 30 kl. 09.00-09.15
Kim Pedersen, områdeschef § 30 kl. 09.00-09.15
Elisabeth Lindberg, områdeschef § 30 kl. 09.00-09.15
Henrik Nilsson, områdeschef § 30 kl. 09.00-09.15
Peter Holmström, fritidskonsulent § 30 kl. 09.00-09.15

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Nina Anderbjörk (S)

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Nina Anderbjörk

§§ 30-36

16 juni 2010

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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16 juni 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

4 (11)

HN.2009.214.029

§ 30
Handikappnämndens kvalitetspris 2009
Maria Persson, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Handikappnämndens kvalitetspris utdelas enligt regelverk.
Efter noggrann granskning av samtliga målredovisningar kan förvaltningen
föreslå tre kandidater till 2009 års kvalitetspris samt ett särskilt omnämnande.
Första pris 10 000 kr
Klimatgatans korttidsverksamhet för barn/ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Mål: Förbättra föräldrakontakten
Motivering: Klimatgatans verksamhet har under året arbetat mot ett tydligt
uppnåendemål; målsättningen i sig är relevant och spännande, den tar hänsyn till
att vi ibland måste jobba med olika perspektiv för att kunna fullfölja insatsen
med brukarens bästa för ögonen; i det här fallet har man valt att se föräldrarnas
roll som en viktig del i genomförandet av insatsen.
Andra pris 8 000 kr
Bäckängavägens gruppboende för unga vuxna
Mål:
a) Alla boende ska vara med och planera gemensamma aktiviteter samt rutiner
och regler
b) Alla boende ska blir självständiga i sin vardag
c) Skapa förutsättningar för bra hälsa för personal och boende
d) Alla som arbetar och bor på B-vägen ska känna sig delaktiga och viktiga i
arbetsplatsens värderingar
Motivering: Bäckängavägens verksamhet har i sina mål ett tydligt fokus på
delaktighet och inflytande för sina brukare ; det finns också ett perspektiv som
betonar personalens och brukarnas gemensamma ansvar och möjlighet att lägga
en god värdegrund ; uppföljningen visar att målen är en process som fortgår och
lever i det dagliga arbetet.

Forts.

16 juni 2010
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§ 30 forts.
Handikappnämndens kvalitetspris 2009
Tredje pris 5 000 kr
Bohlinsväg, gruppboende för äldre personer
Mål:
a) Vi vill bevara de kunskaper som våra vårdtagare har och försöka utveckla
dem vidare där det går
b) Vi ska bli en miljövänligare arbetsplats
c) Någon vårdtagare ska få möjlighet att åka på en egen semester varje år
Motivering: Juryn har in sin bedömning lagt vikten på verksamhetens arbete för
att nå sin första målsättning, att bevara och om möjligt utveckla vårdtagarnas
förmågor; att ha detta mål för ögonen visar på god insikt i det uppdrag man har
som personal och det är imponerade att läsa den konkreta beskrivningen av hur
man genom idogt arbete och många kontakter lyckats hitta en lösning som gör
att vårdtagarna kunnat bibehålla sin självständighet i det självklara att resa sig
från matbordet efter avslutad måltid!
Särskilt omnämnande 2 000 kr
För år 2009 vill juryn ge ett särskilt omnämnande till fritidsrådet, en grupp
representanter från de olika verksamheterna som samarbetar under
fritidskonsulentens ledning. Fritidsrådet arbetar inte mot några egna mål så med
ett särskilt omnämnande vill vi markera betydelsen av den här gruppens arbete
för en god och varierad tillgång till fritidsevenemang och kultur- och
fritidsaktiviteter för god måluppfyllelse på verksamhets- och individnivå i hela
handikappförvaltningen.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att utdelning av 2009 års kvalitetspris görs enligt avgivna motiveringar.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

16 juni 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Biståndshandläggare

6 (11)

HN.2009.171.002

§ 31
Revidering av gällande delegationsordning för Handikappförvaltningen
Maria Persson, förvaltningschef föredrar ärendet.
En genomgång av handikappförvaltningens delegationsordning har gjorts vilket
har lett till vissa revideringar och förtydliganden, dessa framgår av dokumentet.
Delegeringen gäller inom följande områden:
- Bistånd till funktionshindrade enligt SoL
- Bistånd till funktionshindrade enligt LSS
- Övrig reglerad verksamhet
- Ekonomiadministration
- Personaladministration
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa reviderat förslag till delegationsordning för
handikappförvaltningen.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

16 juni 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

7 (11)

HN.2010.285.730

§ 32
Förslag till Handikappnämndens verksamhetsplan 2010
Maria Persson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Förvaltningen vill föreslå att en årlig verksamhetsplan läggs in som en del i det
löpande arbetet för nämndens verksamhet med följande motivering:
Handikappnämndens verksamhetsplan ska tala om målsättningar och
förutsättningar för verksamheten under det närmaste året; i viss mån också ange
färdriktningen i ett lite längre perspektiv.
Verksamhetsplanens naturliga uppföljning är den årliga verksamhetsberättelsen
som beskriver resultatet utifrån uppsatta mål och givna förutsättningar.
Samtidigt som verksamhetsplanen är ett redskap för beslutsfattare och
medarbetare som befinner sig mitt i det dagliga arbetet, ska den också kunna
vara en information till medborgare och intressenter som vill lära något om
handikappnämndens ansvarsområde.
Det ska betonas att den planering som framgår av planen görs redan idag; syftet
med planen har varit att göra en form av sammanställning – nämndens hela
verksamhet ska kunna presenteras och utläsas i ett samlat dokument. Det är
också ett sätt att åskådliggöra både bredden och komplexiteten i nämndens
uppdrag och verksamhet liksom till kommunövergripande direktiv som är
styrande för nämnden. En samlad plan blir rent pedagogiskt ett tydligare
instrument för att säkerställa en god uppföljning inom nämndens ansvarsområde.
Den nu föreliggande versionen får betraktas som ett arbetsmaterial; det framgår
av rubriksättningen att några områden återstår att beskriva. Med ett beslut om en
verksamhetsplan enligt detta förslag kan nämnden vara i fas för att ta beslut om
verksamhetsplan och internbudget 2011 ; därmed görs en tydligare koppling än
idag mellan mål – medel – verksamhet.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
1. att fortsätta arbetet med verksamhetsplan för handikappnämnden, samt
2. att inför 2011 göra en tydligare koppling mellan mål – medel – verksamhet.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

16 juni 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Projektgruppen

8 (11)

HN.2009.0246.105

§ 33
Övrigt
Information angående EU – projekt med Gdansk 2010 – 2011
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef, informerar om hur arbetet i projektet
fortlöper och redogör för det förslag till modell som gemensamt har tagits fram.
Modellen kommer att innehålla fyra utvecklingsområden:
- Första mötet
- Koordinatorsrollen
- Delaktighet/inflytande
- Gemensamma spelregler/rutiner för de olika samverkanspartnerna
Målet för projektet är att utarbeta en modell för motivationsarbetet gentemot
personer med psykiska funktionsnedsättningar för att öka deras möjligheter till
sociala aktivteter och arbete/sysselsättning.
” Motivation model of people with mental health need to undertake social and
vocational activation - innovative instrument of social services workers.”
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

16 juni 2010

9 (11)

§ 34
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 72 Policy för arbetsinriktad rehabilitering
§ 73 Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2009
§ 74 Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv 2009
§ 75 FoU-avtal 2011-2014 mellan Landstinget och Blekinges kommuner
§ 76 Näringslivspolitiskt program 2010
§ 79 Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade
Regeringsrätten
Protokoll, 2010-05-17, målnr. 2516-10, Stöd och service till vissa
funktionshindrade; fråga om prövningstillstånd.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott 2010-05-27
____________________

16 juni 2010

10 (11)

§ 35
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2010-06-02
b) Biståndsbeslut LSS och SoL från myndighetskontoret, maj 2010 (pärmen)
c) Yttrande över förslag till Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, Blekinge län
d) Yttrande över detaljplan för kv Kölen m.fl.(Hästömarina), Karlskrona
kommun, Bleking län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

16 juni 2010

11 (11)

§ 36
Sommarhälsning
Ordföranden önskar alla en riktigt bra sommar och tackar nämnden och
hela förvaltningen för vårens arbete.
Lena Ryge (S) tackar för gott samarbete och önskar alla en glad sommar.
____________________

29 september 2010

1(16)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde
den 29 september 2010
§ 37 Överföring av HSL-resurs från äldrenämnden till handikappnämnden
§ 38 SKL:s rekommendation angående omkostnadsersättning
§ 39 Förslag till beslut avseende komplettering av delegationsordning gällande
beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 § (SoL)
§ 40 Budgetuppföljning per den 31 augusti 2010
§ 41 Personaluppföljning per den 31 juli 2010
§ 42 Övrigt
§ 43 Meddelanden
§ 44 Frågor
§ 45 Delegeringsbeslut
____________________

29 september 2010

Plats och tid

Ellida, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 29 september, kl. 09.00 – 10.00

Beslutande

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

2(16)

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD)
Lena Ryge (S)
Gerd Sjögren (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Ingela Abramsson (C)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Anita Seaberg (S)
Martin Hedenmo (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Joakim Bengtsson (M)
Lars Rydell (S)

Övriga deltagare ersättare

Bengt Jonsson (FP)
Göran Roos (SD)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anna Gustavsson, controller
Stefan Jartelius, controller
Cecilia Westlund, personalspecialist § 41 09.45-09.55

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Nils Johansson

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Nils Johansson

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

§§ 37-45

2010 anslagits på

29 september 2010

Diariet
Kommunfullmäktige
Äldreförvaltningen
Ledningsgruppen

3(16)

HN.2010.394.043

§ 37
Överföring av HSL-resurs från äldrenämnden till handikappnämnden
Maria Persson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Bakgrund
Vid delning av omsorgsnämnden 2001 ingick i beslutet att resurs och
organisation för funktionerna sjuksköterska och sjukgymnast skulle kvarstå inom
äldrenämnden som i gengäld skulle förse handikappnämnden med de insatser
som åligger verksamheten inom ramen för HSL-ansvaret.
Nuläge
Sedan 2001 har handikappnämnden ökat volymen på sin verksamhet avsevärt;
dock har motsvarande ökat behov av HSL-resurs inte uppmärksammats – ett skäl
torde vara att kostnaden för HSL-personal inte ligger i handikappnämndens eget
budgetansvar. Med tiden har förts en diskussion på tjänstemannanivå om den
utökning av HSL-resurs som verksamheten idag kräver; det är uppenbart att det
finns en otydlighet kring nuvarande ordning som upplevs negativt.
Det ska tilläggas att arbetet kring det planerade övertagandet av hemsjukvården
bidragit till att rikta fokus på såväl resurs som organisation av HSL-insatserna i
handikappnämndens verksamheter, den diskussionen har varit positiv däremot.
Förslag och syfte
Förvaltningen tycker det är rimligt att handikappnämnden har hela
budgetansvaret för den verksamhet som man ansvarar för; däri ingår ansvar för
HSL-insatserna. Det ligger i handikappnämndens intresse att kunna följa upp och
redovisa den totala kostnaden för beviljade insatser inom nämndens
ansvarsområde, alltså även HSL-insatserna som utförs av sjuksköterskor och
sjukgymnast. Med nuvarande ordning saknar handikappnämnden verktyg för att
göra prioriteringar av HSL-insatser i förhållande till den övriga verksamheten
vilket inte kan ses som rimligt. Det ökade kravet på specialisering för att möta
behoven hos nya målgrupper betyder också att förvaltningen mer tydligt än i dag
vill kunna beställa den kompetens som krävs för de olika uppdragen; det
förhållandet blir klargjort vid ett tjänsteköp mellan förvaltningarna.
Forts.

29 september 2010
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§ 37 (forts.)
Överföring av HSL-resurs från äldrenämnden till handikappnämnden
Kommentar: Begäran om överföring av resursen innebär ingen förändring av
dagens organisation av HSL-personal inom äldreförvaltningen, syftet är ett
förtydligande av det ekonomiska ansvaret för handikappnämnden; förvisso
räknas detta tydliggörande ge positiva effekter även för verksamheten som avses.
Tillvägagångssätt
Det är förvaltningens förslag att nämnden skickar denna framställan till
äldrenämnden för kännedom och till den slutliga budgetberedningen (2010-1001) för åtgärd, d v s en justering av budgetramarna för ÄN och HN inför
kommande beslut i kommunfullmäktige om budget 2011 och plan 2012 – 13.
Omfattning
Av redovisad statistik till SCB (bil) uppgick kostnaden år 2009 för HSL-insatser
till personer med funktionsnedsättning i Karlskrona kommun till 2 000 tkr enligt
LSS, 861 kr enligt SoL, = 2 861 tkr
Begäran om ramjustering avser därmed överföring av budgetmedel motsvarande
2 861 tkr från ÄN till HN.
Konsekvens
De båda förvaltningarna får i uppdrag att ta fram ett avtal om tjänsteköp av HSLinsatser avseende sjuksköterska och sjukgymnast inför budget/verksamhetsåret
2011.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att hemställa till budgetberedningen att ramjustering görs enligt ovanstående
förslag inför beslut i kommunfullmäktige om budget 2011, plan 2012 – 13.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

29 september 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Kontaktpersonsamordnare
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HN.2010.215.730

§ 38
SKL:s rekommendation angående omkostnadsersättning
Maria Persson, förvaltningschef föredrar ärendet.
2008 beslutade regeringen att kontaktpersoner ska betala skatt på den
omkostnadsersättning de erhåller från kommunen för sitt uppdrag.
Omkostnadsersättningen utgör ersättning för utgifter som kontaktpersonen har
för att utföra sitt uppdrag. Beslutet innebär i praktiken att kontaktpersonen ska
betala av egna medel då utgifterna ska stå i paritet med erhållen ersättning. För
att kompensera detta har SKL förslagit att kommunerna ska kompensera
kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem med 130 kronor per månad
som generellt tillägg på omkostnadsersättningen. Socialförvaltningen i
Karlskrona betalar ut denna förhöjda ersättning till kontaktpersoner och
kontaktpersoner. Handikappförvaltningens korttidsvistelser i hem,
kontaktfamiljer och familjehem erhåller också denna förhöjda ersättning men
inte kontaktpersoner.
Enligt verksamhetssystemet Procapita har handikappförvaltningen idag 215
personer som har insatsen kontaktperson, 50 personer enligt SoL och 165
personer enligt LSS. Kostnaden för att även kontaktpersonerna ska erhålla 130
kronor som kompensation för skatteförändringen uppgår till ca 330 tkr per år.
Antalet brukare med insatsen korttidsvistelse i hem, kontaktfamilj eller
familjehem uppgår totalt idag till 17 personer, så det är ett betydligt lägre antal
och den förhöjda kostnaden är ringa. Dessa ärenden handläggs av kuratorn på
specialistteamet som dessutom handlägger 4 ärenden med kontaktperson. Dessa
kontaktpersoner får dock inte den förhöjda omkostnadsersättningen.
Enligt SKL:s rekommendationer för omkostnadsersättning är intervallet för
ersättning 10 till 40 % av basbeloppet, i kronor 353 till 1413 kronor per månad
exklusive höjningen med 130 kronor. Inklusive en höjning kommer beloppen att
variera mellan 486 till 1543 kronor beroende på uppdragets svårighetsgrad.
Beloppen avrundas alltid till jämna 5 kronor uppåt.
Forts.

29 september 2010
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§ 38 (forts.)
SKL:s rekommendation angående omkostnadsersättning
Handikappförvaltningen anser att SKL:s rekommendationer ska följas rent
generellt om inte någonting starkt talar däremot. Vad gäller kompensation av
omkostnadsersättning för kontaktpersoner är det som talar emot att det helt
saknas utrymme för nämnden att lägga denna kostnad till en budget som redan
idag redovisar ett underskott. Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål
och direktiv till nämnderna, att medel går före mål, kan förvaltningen inte ta
ställning för att nämnden följer SKL:s rekommendation i den aktuella frågan.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att omkostnadsersättningen skall vara oförändrad.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

29 september 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Biståndshandläggare
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HN.2010.395.002

§ 39
Förslag till beslut avseende komplettering av delegationsordning gällande
beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 § (SoL)
Handikappnämnden har tidigare fattat beslut om gemensamma insatser i form av
samordnat stöd/ boende tillsammans med Socialförvaltningen för personer med
missbruk och beroende och samtidig psykisk sjukdom (samsjuklighet).
I samband med att detta stödboende kommer att startas upp under september
månad finns behov av att komplettera nuvarande delegationsförteckning enligt
SoL 4 kap 1§ då denna form av bistånd inte varit aktuell för handläggning i
förvaltningen sedan tidigare.
Stödboendet som inte ska ses som ett särskilt boende är ett gemensamt ansvar för
både Socialförvaltningen och Handikappförvaltning. Behov finns av att kunna
fatta beslut om bistånd hos bägge förvaltningarna.
Enligt upprättad gemensam rutin mellan handikappförvaltningen och
Socialförvaltningen finns definierade kriterier för målgrupp, ansvar, utredning,
beslutsgång samt samarbete/samverkan.
Ärenden som kan bli aktuella diskuteras gemensamt i en samrådsgrupp.
Den handläggare inom respektive förvaltning som har mest kännedom om
personen är den som kommer att göra utredning och fatta beslut i ärendet.
Enligt gällande delegationsordning för Handikappnämndens ansvarsområde bör
nuvarande delegation kompletteras med att biståndsbeslut avseende stödboende
enligt SoL 4 kap 1 § SoL för personer med behov av samordnat stöd/boende på
grund av missbruk/psykisk sjukdom kan delegeras till handläggare.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna föreslagen komplettering av delegationsordning att biståndsbeslut
avseende stödboende enligt SoL 4 kap 1 § delegeras till handläggare.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

29 september 2010

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2010.133.042

§ 40
Budgetuppföljning per den 31 augusti 2010
Anna Gustafsson, ansvarig controller föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen prognostiserar ingen budgetavvikelse dvs. +-0 vid årets
slut. Nämndens aktuella nettoanslag är 275 mkr efter fullmäktiges beslut i
augusti om utökad ram med 9,3 mkr. Det ekonomiska utfallet vid
rapporteringstillfället framgår av resultaträkningen.
Redovisade områden:
- Personlig assistans
- Särskilt boende
- Daglig verksamhet/autism
- Korttidsboende
- Lokalkostnader
- Hemtjänst
- Socialpsykiatri
- Facklig verksamhet
- Investeringsanslag
- Personalprognos
God ekonomisk hushållning (2003/04:105)
Handikappnämnden har som mål för god ekonomisk hushållning antagit målet:
Samtliga personer som har fått beslut om beviljad insats, ska ha fått sitt beslut
verkställt senast tre månader från beslutsdatum. Verkställigheten skall sedan
utformas så att genomsnittskostnaden för insatsen inte skall överskrida de
riksgenomsnittliga kostnaderna (standardkostnad) enligt räkenskapssammandraget (RS)”. I förvaltningens dagliga arbete innebär detta att beslut om
insatser ska verkställas i enlighet med upprättade kvalitetskrav på ett
kostnadseffektivt sätt inom utsatt tid. Det är det konkreta uttrycket för nämndens
arbete med att uppfylla det övergripande målet om god ekonomisk hushållning.
Per den 31/8 rapporteras att alla insatser har verkställts inom utsatt tid.
Forts.

29 september 2010
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§ 40 (forts.)
Budgetuppföljning per den 31 augusti 2010
Sammanfattningsvis kan konstateras att handikappnämnden inte har haft medel i
reserv för att möta ovanstående volymökningar, den planering som fanns vid
ingången av budgetåret för att finansiera tillkommande uppdrag inom daglig
verksamhet och personlig assistans har omkullkastats av de volymökningar som
redovisats till handikappnämnden/kommunfullmäktige (hemtjänst, personlig
assistans, särskilt boende/LÖPT).
Det är förvaltningens bestämda uppfattning att det inte finns utrymme för
omfördelning av resurser i någon befintlig del av verksamheten; den
bedömningen grundar sig på bokslutsanalysen för 2009 och därtill kommande
uppföljning och prognos för februari månad innevarande år. Förvaltningen vill
betona att volymökningarna som redovisats är presenterade i riskanalysen som
ingår i budgetbeskrivningen för 2010.
Handikappnämnden har av fullmäktige beviljats en utökad ram med 9,3 mkr för
att klara 2010 års volymökningar. Det innebär att ingen budgetavvikelse
redovisas vid augusti månads delårsbokslut.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att för egen del godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2010.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

29 september 2010
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Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2010.199.020

§ 41
Personaluppföljning per den 31 juli 2010
Cecilia Westlund, personalspecialist informerar om personaluppföljning
avseende 1 december 2009 – 31 juli 2010 jämfört med motsvarande datum de
två föregående åren.
Personaluppföljningen visar på en positiv utveckling inom de områden som är
föremål för aktiva åtgärder från förvaltningens sida:
a) lägre ökning av antal årsarbetare än enligt prognos
Totalt antal årsarbetare (oavsett anställnings- och avlöningsform), jämfört med
föregående år, har ökat med 11,9 årsarbetare, vilket är färre än prognostiserat. De
verksamhetsförändringar som var planerade är genomförda och en volmökning
har skett inom personlig assistans. Parallellt har effektiviseringsåtgärder
genomförts inom områdena bemanning, önskad sysselsättningsgrad/kryssturer
och hantering av korttidsvikarier, det arbetet har gett ett positivt utfall på
helheten.
b) stor minskning av timanställda i försök med resurspool
Ett av förvaltningens mål i plan för den intern kontrollen är uppföljning av antal
timavlönade i verksamheten. Under februari anställdes 20 visstidsanställda
medarbetare i en sk. resurspool för att på så sätt se om en dubblerad
resursenhet/pool kan användas för att minska antal timavlönade. Uppföljningen
visar att mellan hösten/vintern 2009 och våren 2010 har antalet timavlönade
halverats! Under sommaren har medarbetarna i resurspoolen arbetat som
semestervikarier vilket har gjort att även antal semestervikarier har minskat. Ur
en ekonomisk aspekt låg löneutbetalningen i juli på samma nivå som föregående
år – även om verksamheten har ökat. Försöket har nu pågått i sex månader och vi
kan konstatera att målet är nått samtidigt som andra positiva effekter har
tillkommit, exempelvis uppfattar man att kvalitén har ökat/färre nya ansikten, att
kompetensen säkrats/vid tv-anställning, samt att förvaltningen ses som en
attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen kommer att förlänga visstidsanställningen
för medarbetarna i resurspoolen till sista februari 2011 för att på så sätt
säkerställa att det håller fullt ut. Därefter tas beslut om att permanenta
verksamheten i den här formen.
Forts.

29 september 2010

§ 41 (forts.)
Personaluppföljning per den 31 juli 2010
c) minskning av antal sjukdagar
Totalt antal sjukdagar har, jämfört med föregående år, minskat med 0,95
dgr/anställd och totalt över perioden har sjukfrånvaron minskat med 5,3
dgr/anställd. Minskningen har framförallt skett i långtidsfrånvaron (mer än 90
dagar) och hos medarbetare i åldersintervallet 60-67 år. Dessutom har
frisknärvaron (dvs högst femsjukdagar under mätperioden), ökat med 1,24 %
(jämfört med år 2008 är ökningen 5,72 %).
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
__________________
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29 september 2010

§ 42
Övrigt
Ordförande informerar om de ärenden som togs upp under övrigt på
arbetsutskottets sammanträde den 15 september 2010.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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29 september 2010
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§ 43
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 97 Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dess organ.
§ 98 Åresredovisning år 2009 för Karlskrona kommun
§ 100 Komplettering av ärende avs. uppföljning per den 28 februari 2010;
ytterligare sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar
§ 101 Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-3013
§ 114 Delårsrapport per den 30 april 2010
§ 115 Gallrings och bevarandeplan för lednings och stödprocesser i Karlskrona
kommuns samlade verksamhet
§ 117 Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post, sociala medier
och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet
Motion till Karlskrona kommunfullmäktige Dnr KS.2010.383.030
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 101 Fördjupad beredning av delårsrapport per den 30 april 2010
Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut avseende ansökan om statsbidrag för att stärka stödet till våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld och som har insatser från
Handikappförvaltningen, 2010-07-13 dnr 704-1184-10
Förvaltningsrätten i Växjö
Protokoll 2010-06-24, målnr. 2836-10
Dom 2010-08-30, målnr. 1669-10
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2010-05-19
Protokoll 2010-06-03
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp
Protokoll 2010-05-19
Protokoll 2010-06-06
Forts.

29 september 2010
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§ 43 (forts.)
Meddelanden
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Protokoll 2010-06-10
Protokoll 2010-09-09
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär
Timbelopp för LASS 2011
Socialstyrelsen
Meddelanden
Nr 4 juli 2010, Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till
vissa barn under 18 år.
____________________

29 september 2010

§ 44
Frågor
Lena Ryge (S) ställer en fråga avseende brandtillsyn på vissa av våra
korttidsboenden.
Maria Persson, förvaltningschef svarar.
____________________

15(16)

29 september 2010
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§ 45
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2010-09-15
b) Individärende, ansökan avseende utökning av hemtjänst enligt SoL i form av
ledsagning (pärmen)
c) Individärende, ansökan avseende ledsagning enligt SoL 4 kap 1 § (pärmen)
e) Individärende, ansökan avseende utökning av ledsagning enligt LSS § 9:3 (pärmen)
f) Beslut arbetsutskottet, § 33 övrigt (pärmen)
g) Biståndsbeslut SoL och LSS från Myndighetskontoret, juni-augusti 2010 (pärmen)
h) Yttrande över detaljplan för del av KARLSKRONA 6:24, Stadsträdgården,
Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen)
i) Yttrande över detaljplan för SPÅRVÄGEN 9 m.fl., Gräsvik, Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen)
j) Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna Park,
Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen)
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

27 oktober 2010
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 27 oktober
2010
§ 46 Information om Socialstyrelsens tillsyn av funktionshinderomsorg 2008 och
2009
§ 47 Avvikelserapportering för år 2009
§ 48 Medborgarundersökning 2010
§ 49 Jämställdhetsplan och plan för etnisk mångfald för Handikappförvaltningen
åren 2010 – 2011
§ 50 Tillsynsföreläggande korttidsboende
§ 51 Övrigt
§ 52 Meddelanden
§ 53 Delegeringsbeslut
____________________

27 oktober 2010

Plats och tid

Ellida, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 27 oktober 2010, kl. 09.00- 11.00

Beslutande

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

2 (15)

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD)
Lena Ryge (S)
Gerd Sjögren (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)

Övriga deltagare ersättare

Joakim Bengtsson (M)
Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef § 46 kl. 09.00-10.00
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, del av
§ 46 09.20-10.35
Anna Gustavsson, controller
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Utses att justera

Daniel Jusinski (KD)

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Daniel Jusinski

§§ 46 - 54

27 oktober 2010

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

2010 anslagits på kommunens
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Diariet

§ 46
Information om Socialstyrelsens tillsyn av funktionshinderomsorg 2008 och
2009
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef, ger en sammanfattning av
Socialstyrelsens tillsyner i Sverige under 2008 och 2009 utifrån följande punkter:
-

Utredningar och beslut LSS
Förutsättningar för LSS handläggarna
Bostad med särskild service LSS
Risk för institutionalisering
Korttid, barn
Begränsningar
Stöd till personalen
Dokumentation
NPF - mellan stolarna
Våldsutsatta kvinnor
Vanliga krav vid tillsyn
SoL - psykiska funktionshinder
Utvecklingsområden funktionshinderområdet Karlskrona

Informationen tas till dagens protokoll
____________________
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HN.2010.438.770

§ 47
Avvikelserapportering för år 2009
Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska, 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.
Rapporten omfattar inkomna rapporter för år 2009 samt redovisat i bilaga
jämförelser kvartalsvis mellan åren 2002 – 2009 av ärendet.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

27 oktober 2010

Diariet
Kommunledingsförvaltningen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2010.401.106

§ 48
Medborgarundersökning 2010
Maria Persson, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Enligt uppdrag lämnar Handikappnämnden synpunkter och ger förslag till
åtgärder med anledning av Medborgarundersökning 2010 i Karlskrona kommun.
Yttrande
Handikappnämndens verksamhet är inte heller i den här omgången redovisad
som ett särskilt utpekat område i Medborgarundersökningen. 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. (jfr våra synpunkter från samma
undersökning 2008).
Handikappnämnden har under 2009 – 2010 haft ett särskilt fokus mot att både
bredda och stärka begreppet Medborgardialog i sitt uppdrag. 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 att medborgare med funktionsnedsättning kan leva i
delaktighet oavsett vilken av samhällets arenor man befinner sig på.
Ett konkret uttryck för sådana processer är Framtidsprogrammet som är under
utformning i samverkan med företrädare för brukarorganisationer och
förtroendevalda och där länets FoU-enhet/inriktning funktionshinder är
referensstöd. På tjänstemannanivå har genomförts flera projekt med
fokusgrupper som dialogform. Under perioden har brukarenkäter genomförts
inom områdena HO/gruppboende och daglig verksamhet, personlig assistans och
socialpsykiatri (samtliga har varit länsövergripande i samarbete med FoUenheten).
Kommunala handikapprådet har kvar sin roll som offentligt dialogforum mellan
burkarorganisationer och förtroendevalda från samtliga facknämnder.

Forts.
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§ 48 (forts.)
Medborgarundersökning 2010
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
redovisas 2010 och arbetet är just nu inne i sin slutfas
Slutsats
Vi menar att handikappnämnden tar sitt ansvar för en aktiv medborgardialog
utifrån sitt uppdrag; här har vi sammanfattat några av de processer som pågår för
att ge begreppet sitt konkreta uttryck. Vi anser fortfarande att man fundera på
hur funktionshinderperspektivet ev. ska lyftas fram på ett tydligare sätt i
kommande Medborgarundersökningar så att Handikappnämnden får ett sådant
resultat att bearbeta (jfr kommentar till Medborgarundersökning 2008).
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna yttrande till Medborgarundersökning i Karlskrona kommun 2010.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2010.439.026

§ 49
Jämställdhetsplan och Plan för etnisk mångfald för
Handikappförvaltningen 2010 - 2011
Maria Persson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen har i samverkan med de fackliga organisationerna
Kommunal, SKTF och SACO tagit fram förslag till jämställdhetsplan och plan
för etnisk mångfald för år 2010 – 2011. Förslaget har diskuterats och godkänts
av förvaltningsledningen och förvaltningens samverkansgrupp i september 2010.
Varje förvaltning ska göra en handlingsplan för jämställdhetsarbetet som ska
utgå från Karlskrona kommuns jämställdhetsplan och det politiska
jämställdhetsprogrammet. Förvaltningen har i sin handlingsplan utgått från
jämställdhetsplanens fyra målområden:
• Tillväxt
• Sysselsättning
• Jämställdhetsperspektiv i verksamheten
• Makten
Varje förvaltning ska ha minst ett jämställdhetsombud och förvaltningar där mer
än 200 personer tjänstgör ska ha flera ombud. Tillsammans med övriga
medarbetare och chefer driver ombuden jämställdhetsfrågorna inom
förvaltningen. Jämställdhetsombud är utsedda av arbetsgivare och fackliga
företrädare i samverkan. Handikappförvaltningens samverkansgrupp är styrgrupp
för jämställdhetsarbetet ute på alla arbetsplatser.
Handlingsplanen omfattar också uppdraget att arbeta med frågor om integration
och etnisk mångfald inom handikappförvaltningens verksamheter enligt den
kommunövergripande planen för etnisk mångfald. Ett samlat dokument ligger i
linje med den nya antidiskrimineringslagen som innefattar alla former av
diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning,
religion eller sexuell läggning.

Forts
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§ 49 (forts.)
Jämställdhetsplan och Plan för etnisk mångfald för
Handikappförvaltningen 2010 - 2011
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för jämställdhet och etnisk
mångfald, 2010 – 2011.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Diariet

HN.2010.367.726
HN.2010.366.736

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Leningsgruppen
Ansvarig områdeschef

§ 50
Tillsynsföreläggande korttidsboende
Maria Persson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Bakgrund
Handikappförvaltningen har sedan Räddningstjänsten rapporterade om stora
brister i brandskydd (våren 2007) aktivt arbetat för att vidta nödvändiga åtgärder
i lokaler som nyttjas för olika verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
Förvaltningen har med nämndens goda minne haft inriktningen att finna
lokallösningar som svarar mot verksamhetens behov i större utsträckning än vad
de gör idag, kopplat till ett fullgott brandskydd enligt gällande lagstiftning.
Enstaka lokaler återstår att finna lösningar för och en avstämning med
Räddningstjänsten har gett vid handen att bristerna avseende brandskydd är av
sådan allvarlig karaktär att man beslutat att utfärda tillsynsföreläggande för de
lokaler som nyttjas för korttidsvistelse.
Korttidshem Elers väg 6 (tillsynsföreläggande dnr HN.2010.367.726)
Korttidsverksamheten på Elers väg 6 är planerad att föras över till lokalen på
Kiselvägen i Rödeby i samband med färdigställande av lokaler för
korttidsvistelse/tillsyn i projekt Blåvingen. Verkställighet pågår enligt plan och
det innebär att lokalerna på Elers väg 6 lämnas i december 2011. Det är
förvaltningens uppfattning att medel inte ska läggas på ytterligare förstärkning av
det fysiska brandskyddet i lokaler som snart ska avvecklas. Förvaltningen och
ansvarig områdeschef verkställer enligt nämndens tidigare beslut förstärkt
nattbemanning när det vistas barn på enheten som inte kan ta sig ur lokalen på
egen hand vid en ev. utrymning. Kostnaden redovisas på särskilt konto för
förstärkt brandskydd.
Korttidshem Ragnar Jändels väg 1 (tillsynsföreläggande dnr HN.2010.366.736)
Obs! felaktigt benämnt Gruppbostad i föreläggandedok
I lokalerna på Ragnar Jändels väg 1 sker verkställighet av beslut om
korttidsverksamhet för vuxna; vid tillfällen uppstår också akut behov av att
anordna mer långvarigt boende, i väntan på ledig gruppbostadsplats t ex, och
även då nyttjas plats på Ragnar Jändels väg 1.

Forts.
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§ 50 (forts.)
Tillsynsföreläggande korttidsboende
Bortsett från redovisade brister i brandskydd, uppfyller lokalerna inte krav på
fullvärdiga korttidsplatser, bl. a avsaknad av toalett/duschrum/RWC,
aktivitetsrum.
Förvaltningen har tagit fram en strategisk plan för korttidsboende för vuxna som
även innefattar träningslägenheter med syfte att kunna testa behov av alt
gruppbostad/servicelägenhet och att träna den enskilde till eget boende; det
bedöms vara en åtgärd som förenar den enskildes verkliga behov och en
kostnadseffektiv planering/verkställighet.
Det är fastighetsavdelningens bedömning att det inte är möjligt att bygga ut
fastigheten på Ragnar Jändels väg 1, så att den svarar ens mot de grundläggande
behoven med toa/dusch/RWC och någon typ av aktivitetsrum, än mindre
angränsande träningslägenheter.
Som ett nästa steg har förvaltningen haft en långtgående planering i samverkan
med Karlskronahem för att finna ett alternativ för Ragnar Jändels väg 1 som
svarar mot den strategiska planen. Ett förslag har redovisats av Karlskrona Hem
och sedan tagits tillbaka av olika skäl. Därefter har fastighetsavdelningen under
några månader haft uppdraget att försöka finna annat alt på den privata
hyresmarknaden, dock utan framgång.
Ett alternativ som måste beaktas är nybyggnation, men då faller tanken på att
använda de träningsmöjligheter för eget boende i ett socialt sammanhang som
ges i ett flerbostadshus.
Med det aktuella tillsynsföreläggandet är det angeläget att nämnden diskuterar
frågan och tar någon form av inriktningsbeslut.
Förvaltningen kan se följande alternativ som en utgångspunkt för en sådan
diskussion:
a) Vidta åtgärder enligt Räddningstjänstens skrivning – den investeringskostnad
som det innebär måste betraktas lika med en risk att verksamheten måste stanna
kvar i lokaler som inte på något sätt följt med i utvecklingen avseende de
insatser som ska tillgodoses (fördel = svarar mot Räddningstjänstens krav, säker
tidplan efter beslut)
b) Beställa en lösning med boendesprinkler på Ragnar Jändels väg 1 som kan
fungera som godtagbart brandskydd under tiden som sökandet efter ett ”önskat”
alternativ får fortsätta (nackdel = osäker tidsplan för nya lokaler)
c) Besluta om nybyggnation av korttidslokaler för vuxna (fördel = säker tidplan)
d) Fortsätta verksamheten som idag med beslut om förstärkt nattbemanning när
det finns brukare där som inte kan utrymma på egen hand; under tiden söka
”önskat” alternativ (nackdel = osäker tidplan; risk för vitesföreläggande)
Forts.
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§ 50 (forts.)
Tillsynsföreläggande korttidsboende
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
1. att man följer den uppgjorda planeringen avseende Elers väg 6, några
ytterligare åtgärder avseende brandskydd vidtas inte i aktuell fastighet, samt
2. att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån den strategiska planen
enligt alternativ b) eller d).
Yrkande
Ordförande yrkar att att-sats 2 ändras till att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare utifrån den strategiska planen enligt alternativ b) och d).
Lena Ryge (S) yrkar bifall på ordförandes ändringsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att man följer den uppgjorda planeringen avseende Elers väg 6, några
ytterligare åtgärder avseende brandskydd vidtas inte i aktuell fastighet, samt
2. att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån den strategiska planen
enligt alternativ b) och d).
____________________
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§ 51
Övrigt
Maria Persson, förvaltningschef, ger information om påpekande från
budgetberedningen avseende redovisning av projektmedel samt prognos för
LSS-utjämningen 2010-2013.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 52
Meddelanden
Kommunstyrelsen
Medborgarundersökning, Karlskrona kommun våren 2010
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2010-09-30, mål nr 649-10
Dom 2010-10-18, mål nr 3590-10
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2 september 2010
Landstinget Blekinge
Blekinge kompetens centrum
Försöksverksamhet kring ”de mest sjuka äldre” samt avsiktsförklaring angående
regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling i Blekinge inom äldreområdet,
Dnr 2010/0342
Sveriges kommuner och landsting
Information om foldern ”Ny hushålls- och bostadsstatistik
Socialstyrelsen
Cirkulär 10:63 - Budgetproportionen för år 2011
____________________
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§ 53
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2010-10-13 (pärmen)
b) Anmälan till Socialstyrelsen 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,
rapporteringstillfälle 30 juni 2010. (pärmen)
c) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9 §,
rapporteringstillfälle 30 juni 2010. (pärmen)
d) Anmälan till Socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap § 6 f, 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,
rapporteringstillfälle 30 september 2010. (pärmen)
e) Anmälan till fullmäktige (SoL 16 kap § 6 f - h) av ej verkställda beslut enligt
4 kap 1§ Socialtjänstlagen, rapporteringstillfälle 30 september 2010. (pärmen)
f) Yttrande över detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m.fl., Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län. (pärmen)
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________
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§ 63 Tack
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Plats och tid

Beslutande

Restaurang Castello, Stortorget 5, Karlskrona,
onsdagen den 1 december 2010, klockan 09.20 – 12.00
Ordförande
1:e vice ordf
Ledamöter

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD) §§ 59-63 kl. 11.30-12.00
Gerd Sjögren (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C) §§ 54-58 kl. 09.20 – 11.30
Per-Anders Nygård (S)
Anita Seaberg (S)
Nina Anderbjörk (S)

Tjänstgörande ersättare

Bengt Jonsson (FP) §§ 54-58 kl. 09.20-11.30
Lars Rydell (S)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anna Gustavsson, controller
Stefan Jartelius, controller
Claes Wiridén, verksamhetschef
Cecilia Westlund, personalspecialist §§ 54-56 kl. 09.20-10.15
Vibeke Jensen-Clegg, områdeschef §§ 56-58 kl. 10.00-11.30
Tina Brissmalm, områdeschef §§ 56-58 kl. 10.00-11.30
Rita Kihlström, områdeschef §§ 56-58 kl. 10.00-11.30
Margareta Pettersson, områdeschef §§ 56-58 kl. 10.00-11.30
Annette Thiman, kurator anhörigstöd §§ 56-58 kl. 10.00-11.30
Annika Lundberg, kurator anhörigstöd §§ 56-58 kl. 10.00-11.30
Helene Karlsson, områdeschef
Karin Chamnoun, projektledare, Blekinge kompetenscentrum,
del av § 58 samt §§ 59-63 kl.10.45-12.00
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Utses att justera

Lars Rydell (S)

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Lars Rydell

§§ 54 - 63
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Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson

2010 anslagits på kommunens anslagstavla,
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Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Områdeschefer

HN.2010.133.042

§ 54
Handikappnämndens budgetuppföljning per 31 oktober 2010
Anna Gustavsson, controller, föredrar ärendet.
Handikappnämndens budgetuppföljning per sista oktober 2010 redovisar ett
underskott mot budget på 3,5 mnkr. Ett antal faktorer påverkar förvaltningens
ekonomi där volymökningar och resursförstärkningar utgör en betydande del.
Förvaltningen har för 2010 fått 9,3 mnkr extra i ramförstärkning, därtill kommer att
migrationsverket ligger efter med ersättning för två ärenden. Prognosen beräknas
därför vara i balans med budget vid årets slut 2010.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att för egen del godkänna budgetuppföljningen 2010-10-31.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

HN.2010.199.020

§ 55
Personaluppföljning per den 30 september 2010
Cecilia Westlund, personalspecialist, informerar om personaluppföljning avseende
1 december 2009 – 30 september 2010 jämfört med motsvarande datum de två
föregående åren.
Personaluppföljningen visar på en positiv utveckling inom de områden som är
föremål för aktiva åtgärder från förvaltningens sida:
a) Lägre ökning av antal årsarbetare än enligt prognos
Totalt antal årsarbetare (oavsett anställnings- och avlöningsform), jämfört med
föregående år, har ökat med 29,98 årsarbetare, vilket är färre än prognostiserat. De
verksamhetsförändringar som var planerade är genomförda och en volmökning har skett
inom personlig assistans. Parallellt har effektiviseringsåtgärder genomförts inom
områdena bemanning, önskad sysselsättningsgrad/kryssturer och hantering av
korttidsvikarier, det arbetet har gett ett positivt utfall på helheten.
b) Stor minskning av timanställda i försök med resurspool
Ett av förvaltningens mål i plan för den intern kontrollen är uppföljning av antal
timavlönade i verksamheten. Under februari anställdes 20 visstidsanställda
medarbetare i en sk. resurspool för att på så sätt se om en dubblerad
resursenhet/pool kan användas för att minska antal timavlönade. Försöket har nu
pågått i åtta månader och vi kan konstatera att antal timanställda har halverats
samtidigt som andra positiva effekter har tillkommit, exempelvis uppfattar man att
kvalitén har ökat/färre nya ansikten, att kompetensen säkrats/vid t.v-anställning,
samt att förvaltningen ses som en attraktiv arbetsgivare.
c) Minskning av fyllnadstid samtidigt som sysselsättningsgraden har ökat
Förvaltningens aktiva arbete med bemanning och användande av resursenhet gör att
fyllnadstiden, jämfört med föregående period, har minskat med 8,14 tim/anställd. I
dagsläget utgörs sysselsättningsgraden av 91,98% vilket är en ökning, under senaste
året, med 0,94 %. Även detta är ett tecken på förvaltningens aktiva arbete med önskad
sysselsättningsgrad och effektiv bemanning.

Forts.
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§ 55 forts.
Personaluppföljning per den 30 september 2010
d) Minskning av antal sjukdagar
Totalt antal sjukdagar har, jämfört med föregående år, minskat med 2,33
dgr/anställd och totalt över perioden har sjukfrånvaron minskat med 7,4
dgr/anställd. Minskningen har framförallt skett i hos äldre medarbetare (60-67 år)
och i frånvarointervallet mer än 90 dagar.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

HN.2010.509.020

§ 56
Ökning av antal tillsvidareanställda medarbetare mellan 30 september år 2009
respektive 2010
Personalspecialist Cecilia Westlund informerar om den ökning som skett av antal
tillsvidareanställda medarbetare per 30 september 2010 jämfört med 30 september
2009.
Personaluppföljningen visar på att mellan 30 september 2009 och 30 september
2010 har antal tillsvidareanställda medarbetare ökat med 40 personer. En intressant
kartläggning påvisar följande:
a) Avveckling av verksamhet
Mellan 30 september 2009 och 30 september 2010 har sju verksamheter avvecklats.
Denna avveckling motsvarar 33 medarbetare.
b) Nystart av verksamhet
Mellan 30 september 2009 och 30 september 2010 har tre nya verksamheter startats.
I dessa verksamheter finns, per 30 september 2010, 31 medarbetare anställda.
Kortfattad analys: Nystartad verksamhet/nya tjänster har parerats budgetmässigt
med avveckling av verksamhet/effektivisering av personalanvändningen.
c) Förändringar i ordinarie verksamhet
I team psykiatri uppgår antal medarbetare (exkl verksamhetsförändringar) till
samma summa år 2009 och 2010, alltså ingen ökning/minskning.
I team assistans har en ökning skett med totalt 5 medarbetare. I team ho har den
totala bemanningen ökat med 13 medarbetare. Orsaken är att finna i redovisning av
nivåbedömning (ökad vårdtyngd) som genererar ett ökat behov av resurser/ökad
bemanning. (jfr resultatdialogen)
d) Förändring av resurspersonal
Resursenheten (tillsvidareanställda medarbetare som täcker frånvaro upp till 14
dagar) har utökats med 8 medarbetare. Anledningen till detta var att innan
förvaltningen startade upp projektet med resurspool annonserades lediga tjänster i
resursenheten för att tillsvidareanställda medarbetare skulle få chansen att gå över
till resursenheten (innan visstidsanställda anställdes). Dessutom får medarbetare
som konverterats till tillsvidareanställning numera sin tillhörighet till en
organisatorisk enhet per team vilket har gjort att de, i statistiken, har ökat.

Forts.
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§ 56 forts.
Ökning av antal tillsvidareanställda medarbetare mellan 30 september år 2009
respektive 2010
Sammanfattning
Kartläggningen påvisar att antal medarbetare har ökat med hänvisning till ökad
volym och förändrad nivåbedömning i team ho, samt till följd nya och tyngre
ärenden i team assistans som har en tydlig koppling till försäkringskassans
förändrade riktlinjer för grundläggande behov.
Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
____________________
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Diariet
Kommunledningsförvaltningen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Biståndshandläggare

HN.2010.508.006

§ 57
Sammanträdestider för handikappnämnden år 2011
Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för år
2011.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2011.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 58
Information om Handikappförvaltningens verksamhet 2010
Inför årets och mandatperiodens slut har områdeschefer från verksamheten bjudits
in till handikappnämnden för att informera om nya verksamheter.
Bastasjövägens särskilda boende och daglig verksamhet
Tina Brissmalm, områdeschef berättar om verksamheten som riktar sig till personer
med autism.
Vädergatans särskilda boende
Rita Kilhström, områdeschef, berättar om verksamheten som riktar sig mot äldre
personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.
Mobiltteam inom handikappomsorgen
Margareta Pettersson, områdeschef, berättar om hur mobila teamet arbetar.
Ringövägens stödboende
Vibeke Clegg-Jensen, områdeschef, berättar om verksamheten som riktar sig till
personer med ”samsjuklighet” det vill säga psykisk ohälsa och
missbruk/beroendeproblematik. Stödboendet är ett samarbete mellan Handikappoch Socialförvaltningen.
Anhörigstöd
Annette Thiman, kurator, berättar om det stöd som Handikappförvaltningen
erbjuder anhöriga och närstående.
Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 59
Brukarundersökning 2010 – Upplevd kvalité inom personlig assistans i
Blekinge
Karin Chamoun, projektledare på Blekinge Kompetenscentrum, föredrar ärendet.
Som en del av det omfattande kvalitetsarbete som ständigt pågår i kommunernas
handikappomsorg har en brukarundersökning genomförts bland dem som har
personlig assistans i Blekinge, Utgångspunkten för undersökningen har varit att låta
de medborgare som är användare av personlig assistans uttrycka sin åsikt om
kvaliteten på denna.
Brukarundersökningen har genomförts i samarbete med Blekinge
Kompetenscentrum.
Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 60
Övrigt
Maria Persson, förvaltningschef, informerar om:
-

den förändrade planeringen för byggnation av nytt särskilt boende i
Backabo.

-

brandskyddsåtgärderna på Ragnar Jändelsväg 1.

-

uppdrag att utreda sammanslagning av Handikappförvaltningen och
Socialförvaltningen.

Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 61
Meddelanden
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 150 Budget 2011 och plan 2012-2013
§ 169 Budget 2011 och plan 2012-2013
Kommunstyrelsen
§ 233 Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona kommun
§ 236 Principbeslut försäljning av fastigheten Installationen 9, f d gruppboende
Ragnar Jändels väg 2
§ 239 Sammanträdesplan år 2011 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
utskott
Kommunfullmäktige
§ 145 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2010
§ 146 Miljöbokslut för år 2009
§ 148 Komplettering av Kommunfullmäktiges beslut i samband med behandling av
delårsrapport april 2010
§ 149 Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet
§ 171 Val av kommunalråd
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2010-11-08, mål nr 1564-10
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp
Protokoll 22 september 2010
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Protokoll 2010-10-14
____________________
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§ 62
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2010-11-17
b) Biståndsbeslut SoL och LSS från myndighetskontoret september-oktober 2010
c) Yttrande över ändring genom tillägg till byggnadsplan för Fäjö 1:12 m.fl.,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
d) Yttrande över detaljplan för del av SÄBY 4.14 (2) m.fl., Trummenäs, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
e) Yttrande över ändring av detaljplan för del av STÄRKELSEN 2 m.fl., Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________
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§ 63
Tack.
Ordförande riktar ett varmt tack till nämndens ledamöter, tjänstemän och
medarbetare på förvaltningen för ett stort engagemang och väl utfört arbete under
mandatperioden. Ett särskilt tack riktas till de ledamöter som nu lämnar nämnden.
En god jul och ett gott nytt år tillönskas alla.
____________________

