5 januari 2011

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 5 januari 2011
§ 1 Val av arbetsutskott till handikappnämnden för mandatperioden.
§ 2 Val av ordförande och vice ordförande till handikappnämndens arbetsutskott.
§ 3 Val av representanter samt ordförande till kommunala handikapprådet
§ 4 Övrigt
____________________

1 (7)

5 januari 2011
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Tid och plats

Onsdagen den 5 januari 2011, kl. 09.00-09.55 Kommunhuset Ruthensparre, lokal
Ellida, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

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

Ledamöter

Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Fredrik Wallin (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (M)
Bo Blomqvist (S)

Övriga deltagare ersättare

Ingemar Sunesson (M)
Bengt Jonsson (FP)
Laila Johansson (S)
Tommy Eriksson (S)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Claes Wirdidén, verksamhetschef
Cecilia Westlund, personalspecialist
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Utses att justera

Daniel Jusinski (KD)

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Daniel Jusinski

§§ 1- 4

5 januari 2011

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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Diariet
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HN.2011.8.102

§1
Val av arbetsutskott till handikappnämnden för mandatperioden.
Enligt handikappnämndens reglemente § 17 finns möjlighet att utse ett eller flera
utskott för beredning av nämndens ärende och handläggning av de
delegationsuppgifter som särskilt beslutas.
Antal ledamöter i utskott skall understiga halva antalet ledamöter i nämnden.
För mandatperioden 1 januari 2011 – 31 december 2014 föreslås nämnden välja ett
arbetsutskott med fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.
Bland ersättarna föreslås en ledamot inkallas vid varje ordinarie sammanträde enligt
rullande ordning.
Handikappnämnden beslutar
1. att utse ledamöter och ersättare i handikappnämndens arbetsutskott enligt nedan:
ordinarie ledamöter
Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD)
Anders Ovander (M)
Lena Ryge (S)
Fredrik Wallin(S)

ersättare
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Lars Rydell (S)
Cecilia Abrahamsson (S)

2. att en ersättare inkallas enligt rullande ordning vid ordinarie sammanträde.
____________________

5 januari 2011

Diariet
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HN.2011.9.102

§2
Val av ordförande och vice ordförande till handikappnämndens arbetsutskott
Nämnden ska välja en ordförande och en vice ordförande till arbetsutskottet.
Handikappnämnden beslutar
att utse ordförande och vice ordförande enligt nedan:
Ordförande
Karin Månsson (FP)
Vice ordförande
Daniel Jusinski (KD)
____________________

5 januari 2011

Diariet
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HN.2011.10.102

§3
Val av representanter samt ordförande till kommunala handikapprådet
Handikappnämnden ska utse två ordinarie ledamöter varav en blir ordförande samt
två ersättare till kommunala handikapprådet.
Yrkande
Ordförande yrkar att den borgerliga gruppen återkommer med förslag på ersättare
vid nästa sammanträde.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på ordförandes yrkande.
Handikappnämnden beslutar
1. att utse ledamöter, ersättare och ordförande enligt nedan:
ledamöter
Daniel Jusinski (KD), ordförande
Billy Peltonen (S)
ersättare
Cecilia Abrahamsson (S)
samt
2. att den borgerliga gruppen återkommer med förslag på ersättare vid nästa
sammanträde.
____________________

5 januari 2011
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§4
Övrigt
Information
Maria Persson, förvaltningschef informerar om;
- utredning kring sammanslagning av Handikappnämnden och Socialnämnden.
- turerna kring planeringen av nytt särskilt boende i Backabo och det nya förslag på
lokalisering som nu finns.
Ordförande informerar om rutiner kring handikappnämndens sammanträden samt
svarar på frågor från ledamöterna.
____________________

2 februari 2011

1 (13)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 2 februari 2011
§ 5 Budgetdokument 2011
§ 6 Växling av HSL-resurs från Äldrenämnden till Handikappnämnden
§ 7 Svar på motion angående möjligheten att i Karlskrona starta ett projekt liknande det som finns i
Kristianstad som kallas Koncensus
§ 8 Revidering av Kommunala Handikapprådets reglemente – ärendet utgår
§ 9 Övrigt
§ 10 Meddelanden
§ 11 Delegeringsbeslut
____________________

2 februari 2011
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Tid och plats

Onsdagen den 2 februari 2011, kl. 09.00-10.30 Kommunhuset Ruthensparre, lokal
Freden, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

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

Ledamöter

Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Fredrik Wallin (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)

Tjänstgörande ersättare

Linda Videll (S)

Övriga deltagare ersättare

Erik Gisslén (M)
Ingemar Sunesson (M)
Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Tommy Eriksson (S)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Claes Wirdidén, verksamhetschef
Anna Gustavsson, controller
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Utses att justera

Lena Ryge (S)

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Lena Ryge

§§ 5-11

2 februari 2011

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2011.6.042

§5
Budgetdokument 2011
Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet.
Av bilagda dokument framgår förvaltningens arbete med att inom befintliga
budgetramar tillhandahålla bästa möjliga kvalité inom handikappnämndens
ansvarsområden.
Uppdrag/Ansvarsområde
Här beskrivs det uppdrag/ ansvarsområde nämnden har samt de lagar som reglerar
verksamheten.
Verksamhetsbeskrivning
Avsnittet presenterar verksamhetens organisation i fyra team och deras
insatsområden. De fyra teamen är socialpsykiatri, handikappomsorg, personlig
assistans samt specialistteamet. Myndighetsavdelningen utgör en separat
beställarfunktion i förhållande till verksamheten som kan betraktas som
utförarfunktionen i förvaltningen.
Målangivelser
Handikappnämndens visions- och inriktningsmål går under rubrikerna:
•
•
•
•

Det tillgängliga samhället
Forma sitt eget liv
Ett rikare liv
Omsorg med engagemang och kompetens

Förvaltningen bryter ner dessa till uppnåendemål i modellen balanserat styrkort med
fyra perspektiv:
• Brukare – Brukaren i centrum
• Personal – Den goda arbetsplatsen med det tydliga uppdraget
• Verksamhet – Göra rätt saker på rätt sätt
• Ekonomi – Bästa möjliga kvalité för tilldelade resurser
Verksamhetsmålet som är beslutat av Kommunfullmäktige anger att beslut ska
verkställas inom tre månader till högst genomsnittskostnad per insats enligt
räkenskapssammandraget.
Forts.

2 februari 2011
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§ 5 (forts.)
Budgetdokument 2011
Planerade förändringar
Ett stort och viktigt avsnitt där förvaltningen redogör för de händelser i vår omvärld
som påverkat eller kommer att påverka förvaltningens verksamhet; särskilt
förvaltningens riskanalys ska betonas inför kommande uppföljning av resultat och
eventuella behov av åtgärder under budgetåret.
De olika avsnitten handlar om;
• Strategisk planering och utvecklingsområden
• Ny lagstiftning/verksamhet
• Särskilt boende Backabo
• Korttidsverksamhet barn och vuxna
• Särskilt boende barn
• NPF verksamhet ungdom
• Särskilt boende socialpsykiatri vuxna
• Förändringar i Landstingets psykiatri
• Förändrad nivåbedömning HO
• Personlig assistans
• HSL resurs
• Hemtjänst
• Resursenhet
• Arbetsledning
• Anhörigstöd
Verksamhetsmått och nyckeltal
Här finns en tabell över aktuell LSS-statistik
Ekonomi
Redovisar förvaltningens resultaträkning/prognos åren 2009 till 2013.
Personal
Redovisar förvaltningens personaltal/prognos åren 2009 till 2013.
Investeringar
Nämndens investeringsram redovisas här.
Övrigt
Här redovisas nettokostnaden per verksamhet.
Avgifter
Avgifter 2011 inom Handikappnämndens verksamheter.

Forts.

2 februari 2011
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§ 5 (forts.)
Budgetdokument 2011
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens arbetsutskott föreslå
handikappnämnden besluta
att godkänna förelagda internbudget 2011-01-05
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna förelagd internbudget 2011-01-05 under
förutsättning att förvaltningen skapar en reserv på minst 2 % samt
att detta redovisas för nämnden vid nästa sammanträde.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna förelagd internbudget 2011-01-05 under förutsättning att
förvaltningen skapar en reserv på minst 2 %, samt
2. att detta redovisas för nämnden vid nästa sammanträde.
____________________

2 februari 2011

Diariet
Kommunstyrelsen
Äldrenämnden
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2010.394.043

§6
Växling av HSL-resurs från Äldrenämnden till Handikappnämnden
Maria Persson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Bakgrund
Handikappnämnden tog beslut 2010-09-29 (§ 37, dnr 2010.394.043) att begära
växling av resurs för hälso- och sjukvårdsinsatser från Äldrenämnden till eget
ansvar i Handikappnämnden. Ärendet har inte fullföljts genom beslut i
Kommunstyrelsen utan genomförs i och med dagens förslag som en
överenskommelse direkt mellan de båda nämnderna. Bakgrund och motiv till
begäran om en växling är för handikappnämndens del samma som framgår av
tidigare skrivning och beslut.
Äldreförvaltningens tillägg
Efter diskussion på tjänstemannanivå och som framgår av beslutsförslaget till
Äldrenämnden i ärendet, görs nu utöver växling av resurs också en överflyttning av
personalansvar som i praktiken innebär att sjuksköterskor och sjukgymnast blir
medarbetare i handikappförvaltningens specialistteam.
Budget för växling
Enligt beräkning överförs motsvarande budget för tjänster som tillhandahållits från
Äldrenämndens ansvar enligt beslut vid delning av den tidigare Omsorgsnämnden.
2,35 (0,75+0,80+0,80) sjukskötesketjänst x 518.700 kronor = 1.218.945 kronor
Kommentar:
I 2011 års löneläge budgeteras 518.700 kronor för en sjuksköterska 100% exkl. OB,
inkl PO (i budgeterat årsarbetspris ingår en vik.månad med 90%, 7 dagars
sjukdom, sem.dagstillägg, 1dag utbildning, 2,5% personaltid och introduktion).
0.30 sjukgymnast 445.300 x 0,3 = 133.590 kronor
Kommentar:
I 2011 års löneläge budgeteras 445.300 kronor för en sjukgymnast 100%.
Inkontinensprodukter
HF = 220.000 kronor (totalt: ÄF och HF = 2.854.861kronor)
Sjukvårdprodukter
HF = 40.510 kronor +20% av det gemensamma sjukvårdsförrådet vilket motsvarar
totalt 55.000 kronor.

Forts.

2 februari 2011
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§ 6 (forts.)
Växling av HSL-resurs från Äldrenämnden till Handikappnämnden
Övrigt
Jour kvällar, helger, nätter utifrån Äldreförvaltningens organisation och ansvar
kvarstår som en fri nyttighet för Handikappnämndens räkning.
Tidplan
Den ekonomiska budgetfördelningen mellan nämnderna bör gälla från och med den
1 januari 2011.
Äldrenämnden bistår handikappnämnden med hälso- och sjukvårds- resurser genom
att handikappnämnden gör ett tjänsteköp tills de har verkställt sin organisation
under de nya förutsättningarna. Äldrenämnden ser dock att tjänsteköpet av hälsooch sjukvårdsresurser bör gälla mellan sex till tolv månader, vilket också är
handikappnämndens inriktning.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens arbetsutskott föreslå
handikappnämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen att överföra budget avseende hälso- och sjukvård som
idag finns inom äldrenämndens budget och som avser insatser för
handikappnämndens försorg till handikappnämnden
Personalkostnader: 1.352.535 kronor
Omkostnader:
55.000 kronor
Inkontinensprodukter: 220.000 kronor
samt
att föreslå att det i kommunstyrelsens beslut framgår att äldreförvaltningens
jourorganisation kvarstår som en fri nyttighet för handikappförvaltningens
verksamheter kvällar, nätter och helger.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

2 februari 2011

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
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HN.2010.320.030

§7
Svar på motion angående möjligheten att i Karlskrona starta ett projekt
liknande det som finns i Kristianstad som kallas Koncensus
Projektet skall ge möjligheter för personer med funktionsnedsättningar som inte
omfattas av lagstiftning typ LSS m.fl. att beredas jobb eller annan sysselsättning.
Det är många huvudmän som har ett ansvar när det gäller att stödja personer med
funktionsnedsättningar i att få en anställning eller en sysselsättning. Kommunen,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget har alla en stor och viktig
roll.
I kommunen finns flera förvaltningar som har ett ansvar och som idag ger insatser
för personer som inte har någon anställning eller någon sysselsättning. Vissa
insatser är direkt inriktade för att öka möjligheterna till arbete. Andra insatser har
mer karaktären av habiliterande/rehabiliterande insatser som även de på längre sikt
kan leda till hel eller deltidsarbete.
Förutsättningarna i Karlskrona kan se annorlunda ut är vad de gör i Kristianstad
som nämns i motionen som en förebild. Det känns angeläget att Karlskrona
utformar sin egen variant av en sådan verksamhet.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
1. att hemställa hos Kommunstyrelsen att anslå resurser motsvarande 160 tkr för att
genomföra utredningen.
Yrkande
Anders Ovander (M) yrkar att ärendet återremiteras
Lena Ryge (S) yrkar bifall på Anders Ovanders (M) yrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återemitteras
och finner att handikappnämnden beslutar att återremittera ärendet.
Handikappnämnden beslutar således
att ärendet återremiteras.
____________________

2 februari 2011

§8
Revidering av Kommunala Handikapprådets reglemente
Ärendet utgår.
____________________
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§9
Övrigt

Verksamhetsbesök
Lena Ryge (S) föreslår att nämndens ledamöter får komma ut och besöka
verksamheten under våren.
Ordförande svarar på frågan.
___
Sammanslagning av Handikappnämnden och Socialnämnden
Eva Abramsson (M) ställer en fråga om sammanslagning av nämnderna
Maria Persson, förvaltningschef svarar på frågan.
___
Personlig assistans
Bengt Jonsson (FP) ställer en fråga angående personlig assistans och de beslut som
Försäkringskassan omprövar och lämnar förslag att nämnden får en redovisning hur
detta har påverkat nämndens budget.
Yrkande
Ordförande yrkar att förvaltningen ger en redovisning av hur försäkringskassans
omprövningar av personlig assistansbeslut har påverkat nämndens budget.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar
att förvaltningen ger en redovisning av hur försäkringskassans omprövningar av
personlig assistansbeslut har påverkat nämndens budget.
____________________

2 februari 2011
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§ 10
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 191 Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet
§ 194 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2010 för kommunens samlade
verksamheter
§ 196 Mångfaldsplan
Kommunstyrelsen
§ 260 Kommunala val
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 12 Redovisning av de nya ekonomiska förutsättningarna 2011-2013
Äldrenämnden
§ 4 Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet
Kammarrätten i Jönköping
Föreläggande om svar på överklagande i mål nr 2612-10
Protokoll 2011-01-17 Mål nr 2944-10
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2011-01-13 Mål nr 3954-10
Socialstyrelsen
SOSFS 2010:3 (S) Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:6) om socialnämndens
skyldighet att lämna uppgifter för statistiska ändamål
SOSFS 2010:4 (M) Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28)
om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 10:71 Ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2011
Protokoll
Landstinget Blekinge Förtroendenämnden
Förtroendenämnden protokoll 2010-12-02
____________________

2 februari 2011

13 (13)

§ 11
Delegeringsbeslut
a) Handikappnämndens arbetsutskotts protokoll 19 januari 2011.
b) Biståndsbeslut SoL och LSS från biståndsavdelningen november och december
2010
c) Yttrande över ändring av detaljplan för kv Motellet i Karlskrona, Karlskrona
kommun, Blekinge län
d) Yttrande över program för detaljplan för POTTHOLMEN 1 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

9 mars 2011

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 9 mars 2011
§ 12 Inkommen skrivelse gällande insatsen kontaktperson
§ 13 Verksamhetsberättelse, årsbokslut och personalbokslut för 2010
§ 14 Val av ersättare till kommunala handikapprådet
§ 15 Övrigt
§ 16 Information
§ 17 Meddelanden
§ 18 Delegeringsbeslut
____________________
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Tid och plats

Onsdagen den 9 mars 2011, kl. 09.00 – 11.40, Kommunhuset Ruthensparre, lokal
Freden, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

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

Ledamöter

Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Fredrik Wallin (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)

Tjänstgörande ersättare

Bo Blomqvist (S)

Övriga deltagare ersättare

Erik Gisslén (M)
Ingemar Sunesson (M)
Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C)
Laila Johansson (S)
Lena Klintefors (S)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef och sekreterare
Claes Wiridén, verksamhetschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef
Anna Gustavsson, controller
Cecilia Westlund, personalspecialist
Elisabeth Lindberg, områdeschef
Jeanette Karlsson, områdeschef
Vibeke Clegg-Jensen, områdeschef

Utses att justera

Anders Ovander (M)

Sekreterare

____________________
Maria Persson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Anders Ovander

§§ 12 - 18

9 mars 2011

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

mars 2011 anslagits på kommunens
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Diariet
Ledningsgruppen
Roland Ulvhuvud
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HN.2011.4.709

§ 12
Inkommen skrivelse gällande insatsen kontaktperson
Handikappnämnden har tagit del av inkommen skrivelse angående kontaktperson
enligt LSS § 9:4. Handikappnämndens arbetsutskott har även haft möjligheten att
möta Roland Ulvhuvud, författaren bakom skrivelsen, och därmed kunnat föra en
dialog kring den problematik som Roland upplever.
Bakgrunden till skrivelsen är ett beslut som togs i handikappnämnden den 3
september 2008 som syftade till att se över behovet hos dem som både har särskilt
boende och kontaktperson, detta inom ramen för LSS § 9:4.
Det är av betydelse att beslut som syftar till en besparing också leder till besparing,
utan att detta blir alltför negativt för den enskilda individen. Mot denna bakgrund
ser vi i handikappnämnden vikten av att se över och göra eventuella förändringar av
våra riktlinjer gällande kontaktpersoner. Detta ska ske under våren 2011.
Handikappnämnden beslutar
att lämna ovanstående svar till Roland Ulvhuvud, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att se över och föreslå eventuella förändringar av
våra riktlinjer gällande kontaktpersoner.
____________________

9 mars 2011

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Områdeschefer

5 (10)

HN.2011.66.041
HN.2010.133.042
HN.2010.199.020

§ 13
Verksamhetsberättelse, årsbokslut och personalbokslut för 2010
Handikappförvaltningen redovisar årsberättelser för det gångna året för samtliga av
handikappnämndens verksamheter. Årsbokslutet är den samlade redovisningen som
anger måluppfyllelse, personaluppföljning och ekonomiskt resultat.
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 handikappnämndens arbetsutskott föreslå
handikappnämnden besluta
1. att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2010,
2. att godkänna upprättat årsbokslut för år 2010 samt översänder detsamma till
kommunstyrelsen, samt
3. att godkänna personalbokslutet för 2010.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

9 mars 2011

Diariet

HN.2011.10.102

§ 14
Val av ersättare till kommunala handikapprådet
Den borliga gruppen föreslår Eva Abramsson (M) som ersättare i kommunala
handikapprådet.
Handikappnämnden beslutar
att utse Eva Abramsson (M) som ersättare i kommunala handikapprådet.
____________________
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§ 15
Övrigt
Bostadsanpassningshandläggare
Handikappnämnden vill lämna följande yttrande till Miljö och byggnadsnämnden
med anledning av informationen om att tjänsten som bostadsanpassningshandläggare,
enligt förslag, ska flyttas från Samhällsbyggnadsförvaltningen till
Äldreförvaltningen:
Handikappnämnden anser att en förutsättning för att lägga
bostadsanpassningshandläggningen inom Äldreförvaltningen är att yngre personer
(under 65 år) också i fortsättningen ska kunna vända sig till en neutral funktion
inom kommunen som har till uppgift att ge erforderlig service vid ansökan om
bostadsanpassning. Det är viktigt att notera att majoriteten av
bostadsanpassningsärenden för yngre personer aldrig passerar
handikappförvaltningen, utan kommer via landstingets habilitering och/eller
rehabiliteringsverksamheter. Dessa yngre personer ska inte uppleva att de måste
vända sig till kommunens äldreförvaltning för att få sina behov tillgodosedda.
Handikappnämnden beslutar
att lämna yttrandet till Miljö och byggnadsnämnden.
____________________

9 mars 2011

8 (10)

§ 16
Information
Inspektion från arbetsmiljöverket
Maria Persson, förvaltningschef informerar om att Arbetsmiljöverket kommer att
göra inspektioner i vissa av våra särskilda boenden, totalt 12 stycken. De kommer
att titta på det systematiskt arbetsmiljöarbete.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

9 mars 2011

§ 17
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 7 Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning
Miljö och byggnadsnämnden
§ 17 Val av ledamot i kommunala Handikapprådet samt ersättare
Barn- och ungdomsnämnden
§ 9 Val av ledamöter till handikapprådet 2011-2014
Socialstyrelsen
Beslut 2011-02-09, dnr 9.2 – 36924/2010
Landstinget Blekinge Förtroendenämnden
Förtroendenämndens verksamhetsberättelse 2010
____________________
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§ 18
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottets protokoll från den 23 februari 2011
b) Beslutsärende avseende bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av ledsagning
c) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från januari 2011
d) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från februari 2011
e) Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 och Tältet 1, Bastasjö,
Karlskrona kommun, Blekinge län
f) Yttrande över detaljplan för del av Torhamn 9:2 m.fl., Torhamn, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

20 april 2011

1 (15)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 20 april 2011
§ 19 Personaluppföljning per den 31 januari 2011
§ 20 Budgetuppföljning per den 28 februari 2011
§ 21 Budgetberedningens uppdrag inför Handikappnämndens budget 2012
§ 22 Remiss – Konsekvensbeskrivning av sammanslagning av Handikapp- och Socialnämnden samt
dess förvaltningar
§ 23 Kontaktpolitiker 2011
§ 24 Lokal handlingsplan för införande av Regionala riktlinjer för utredning, vård och omsorg av
personer med demenssjukdomar i Blekinge
§ 25 Information om tillgänglighet och boendeplanering
§ 26 Meddelanden
§ 27 Delegeringsbeslut
____________________

20 april 2011

Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

2 (15)

Onsdagen den 20 april 2011, kl. 09.05 – 11.55, Ajournering 09.40 – 10.50
Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD) §§ 19 – del av 20, kl 09.05-09.40
Lena Ryge (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Fredrik Wallin (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)
Bo Blomqvist (S)
Erik Gisslén (M) §§ del av 20 – 27, kl. 09.40 - 11.55

Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C)
Laila Johansson (S) §§ 19 – 27 kl. 09.05 – 11.50
Tommy Eriksson (S)
Lena Klintefors (S)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef §§ 19 – 23 kl. 09.05 - 11.25
Anna Gustavsson, controller §§ 19 – 22 kl. 09.05 – 11.20
Cecilia Westlund, personalspecialist §§ 19 – 22, kl. 09.05 – 11.15
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Personalföreträdare

Liselotte Mellqvist, SKTF §§ 19 – 20, kl 09.05-09.40
Mats Kullberg, SKTF §§ 19 – 20, kl. 09.05-09.40

Övriga

Tomas Sabel, praktikant §§ 19 – 22, kl. 09.05 – 11.15

20 april 2011

Justering
Justerare

Gerd Sjögren

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Gerd Sjögren

§§ 19 - 27

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 27 april 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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Diariet
Ledningsgrupp
Områdeschefer

4 (15)

HN.2011.135.020

§ 19
Personaluppföljning per den 31 januari 2011
Cecilia Westlund, personalspecialist informerar om personaluppföljning avseende 1
december 2010 – 31 januari 2011 jämfört med motsvarande datum de två
föregående åren.
Personaluppföljningen visar att de aktiva åtgärder förvaltningen har genomfört har
lett till en positiv utveckling.
a) Färre totalt antal årsarbetare än prognostiserat
Totalt antal årsarbetare (oavsett anställnings- och avlöningsform), jämfört med
föregående år, har ökat med 26,62 årsarbetare och förklaringen ligger i nystartad
verksamhet, volymökningar, ökad vårdtyngd samt försäkringskassans tuffare beslut
i assistansen. Utfallet av totalt antal årsarbetare är lägre än förväntat och
förklaringen till detta är minskad frånvaro men även reducerad resurstilldelning,
effektivare bemanning samt tydligare hantering av den tid som uppkommer då
medarbetare önskar högre sysselsättningsgrad.
b) Minskning av antal timavlönade
Över hela perioden har totalt antal timavlönade nästan halverats! Förklaringen till
detta är förvaltningens försöksverksamhet med utökad resurspool i kombination
med tydligare hantering av önskad sysselsättningsgrad. Ett av förvaltningens mål i
plan för den intern kontrollen är uppföljning av antal timavlönade i verksamheten.
Antalet timavlönade i verksamhetsavdelningen har minskat med 10,83 åa
(december) respektive 7,18 åa (januari) jämfört med motsvarande månad
föregående år. Försöksverksamheten med utökad resurspool har nu pågått under ett
år och ska nu utvärderas.
c) Ökning av den genomsnittliga sysselsättningsgraden
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat, under hela perioden, och uppgår
nu till 91,99 %. Förändringen har ägt rum hos kvinnorna genom att deras
sysselsättningsgrad, över perioden, har ökat från 90,25 % till 91,55 %.

Forts.

20 april 2011
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§ 19 forts.
Personaluppföljning per den 31 januari 2011
d) Minskning av antalet sjukdagar och högre frisknärvaro
Antalet sjukdagar har, jämfört med föregående år, minskat med 0,86 dgr/anställd
och utgörs nu av 3,8 dgr/anställd. Förklaringen är förvaltningens aktiva arbete med
långtidssjuka. Dessutom har frisknärvaron (dvs. högst fem sjukdagar under
mätperioden) successivt ökat under hela perioden och utgörs nu av 85,77 %.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

20 april 2011

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Områdeschefer

6 (15)

HN.2011.6.042

§ 20
Budgetuppföljning per den 28 februari 2011
Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet.
Uppföljningen består av en resultaträkning som per den 28 februari redovisar ett
överskott mot budget på 2 167 mkr. Omslutningen är 48 163 mkr och nämndens
budgeterade medel uppgår till 50 331 mkr. Resultaträkningen följs av en detaljerad
ekonomisk redovisning och belyser några av de verksamhetsområden som finns i
Handikappförvaltningen.
En prognos redovisas som med för dagen aktuella personalkostnader beräknas
hamna på 6 mkr i underskott vid årets slut. I förhållande till den
rättighetslagstiftning som nämndens verksamhet lyder under måste det
prognostiserade underskottet betraktas som en risk. Det är dock förvaltningens
absoluta ambition att kapa topparna på den verksamhet som just nu inte kan
rymmas inom ram; samt att det vid ingången av budgetåret har varit svårt att
säkerställa kostnaden för den försöksverksamhet som bedrivs med
personaldelegationens godkännande, i syfte att minimera antal timanställda i
förvaltningen.
Mot bakgrund av denna information är det förvaltningens bedömning att den nu
lämnade prognosen måste följas upp nogsamt i samband med delårsbokslutet per
den 30 april innan några ytterligare åtgärder beslutas av handikappnämnden.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 28 februari 2011
Ajournering 09.40-10.50
Ordförande sammanfattar nämndens diskussion och förklarar att man redan tidigare
prövat budgetreducerade åtgärder, enligt upprättad bilaga och funnit dessa omöjliga
då det får oacceptabla konsekvenser i verksamheten.

Forts.

20 april 2011
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§ 20 forts.
Budgetuppföljning per den 28 februari 2011
Yrkande
Lena Ryge (S), Fredrik Wallin (S), Billy Peltonen (S), Cecilia Abrahamsson (S),
Lars Rydell (S) och Bo Blomqvist (S) yrkar att nämnden omedelbart tillskriver
kommunfullmäktige med en begäran att antingen justera kommunfullmäktiges
beslutade målsättningar för nämnden alternativt tillskjuter ytterligare medel enligt
upprättad bilaga.
Ordförande och Anders Ovander (M) yrkar bifall på tilläggsyrkandet.
Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 28 februari 2011, samt
2. att nämnden omedelbart tillskriver kommunfullmäktige med en begäran att
antingen justera kommunfullmäktiges beslutade målsättningar för nämnden
alternativt tillskjuter ytterligare medel.
____________________

20 april 2011
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Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen

§ 21
Budgetberedningens uppdrag inför Handikappnämndens budget 2012
Budgetberedningen har i samband med den s k förstärkta budgetberedningen
uppdragit till Handikappnämnden att återkomma med förslag till prioritering av de
behov som framgår av förvaltningens listning inför budgetåret 2012.
Aktuella poster i förvaltningens verksamhet som tillsammans innebär behov av
utökad budgetram motsvarande ca 30 milj kr:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nytt gruppboende Backabo, LSS 9:9
Öppnande av elevhemsboende, LSS 9:8
Mobilt team, inkl servicebostad, LSS 9:9
Volymökning daglig verksamhet, LSS 9:10
Nya lokaler vuxenkorttids (hyra)
Fast kostnad resursenhet
Arbetsledning, myndighetsutövning
Höjt årsarbetspris/faktisk kostnad sjuklön
Höjd nivåbedömning/resursfördelning

8,5 milj kr
3,8 milj kr
1,5 milj kr
1,6 milj kr
0,7 milj kr
0,9 milj kr
1,5 milj kr
1,6 milj kr
1,6 milj kr

Förvaltningen vill varna för att de volymökningar/höjda kostnader som redan i
inledningen av budgetåret 2011 indikerar ett prognostiserat underskott; siffran 6
miljoner ska betraktas med försiktighet fram till delårsbokslutet som redovisas den
30 april, den prognos som då blir aktuell ger ett säkrare besked om framtiden in i
2012.
För närvarande pågår upphandling av ett nytt verksamhetssystem tillsammans med
äldreförvaltningen. Uppgifter från processledaren säger att systemet i sig inte
kommer att innebära någon utökad driftkostnad, däremot krävs utbildning av all
personal där en beräkning som grundar sig på bedömningen att en halv dags
utbildning med vikariekostnad innebär en engångskostnad på ca 2 milj för
handikappnämnden.

Forts.

20 april 2011
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§ 21 forts.
Budgetberedningens uppdrag inför Handikappnämndens budget 2012
Den förstärkta budgetberedningen har gett i uppdrag till Handikappnämnden att
återkomma med förslag till prioritering av de behov som uttrycks i förvaltningens
sammanställning enligt ovan.
Handikappförvaltningen föreslår därmed Handikappnämnden
att besluta om en prioritering av redovisade behov inför budget 2012.
Yrkande
Ordförande, Erik Gisslén (M), Anders Ovander (M), Gerd Sjögren (M), Eva
Abramsson (M) och Ingela Abramsson (C) yrkar att nämnden inte kan göra någon
prioritering utifrån tidigare beslut, att Handikappnämnden inte medverkar till att
bryta mot gällande lagstiftning då det ligger utanför det kommunala självstyret samt
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en mer preciserad bedömning av
helårseffekt för budget 2012.
Lena Ryge (S) och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar såldes
1. att nämnden inte kan göra någon prioritering utifrån tidigare beslut, att
Handikappnämnden inte medverkar till att bryta mot gällande lagstiftning då det
ligger utanför det kommunala själstyret, samt
2. att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en mer preciserad bedömning av
helårseffekt för budget 2012.
____________________

20 april 2011

Diariet
Kommunledningsförvaltningen
Socialnämnden
Ledningsgruppen

10 (15)

HN.2011.104.001

§ 22
Remiss – Konsekvensbeskrivning av sammanslagning av Handikapp- och
Socialnämnden samt dess förvaltningar
Handikappnämnden lämnar följande yttrande:
Handikappnämnden anser att en sammanslagning inte är genomförbar utifrån de
förutsättningar som finns idag. En sammanslagning av Socialförvaltningen och
Handikappförvaltningen ska generera något positivt för våra brukare, den
kopplingen tydliggörs inte i konsekvensbeskrivningen. Då det är ett stort steg att ta
är det viktigt att detta är väl förberett.
Det pågår ett gediget arbete för att öka samverkan mellan de båda förvaltningarna.
Handikappnämnden vill att en mer genomgripande utredning och konsekvensanalys
görs med fokus på viljeinriktning och konsekvenser i verksamheten. En sådan
utredning skapar trygghet i förvaltningarnas verksamheter och leder till att vi
kommer en bra bit på väg i förberedelserna inför en sammanslagning som vi anser
kan vara aktuell först nästa mandatperiod.
Vi tror att om sammanslagningen sker för snabbt med för tunt underlag är risken
stor att det får motsatt verkan och kan leda till en lägre kvalitet för brukaren. De
besparingar som görs med den snabba förändringen kan ätas upp av ökande
kostnader i verksamheten. Det är också viktigt att hinna med att engagera
medarbetare och brukarorganisationer i förändringsarbetet.
Handikappnämnden har en omslutning på ca 360 miljoner och Socialnämnden på ca
150 miljoner. En väl fungerande verksamhet som bygger på samverkan lägger en
grund för kostnadseffektiva insatser som i ett längre perspektiv kan ge besparingar.
De kan äventyras av snabba kortsiktiga besparingar.
Handikappnämnden beslutar
att överlämna yttrandet till kommunledningsförvaltningen.
____________________

20 april 2011

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Specialistteamet

11 (15)

HN.2011.134.700

§ 23
Kontaktpolitiker 2011
På uppdrag av Handikappnämndens har förvaltningen tagit fram förslag till ny
indelning och uppdrag för kontaktpolitiker ute i verksamheten.
Syftet med kontaktpolitiker är att skapa möjligheter till dialog mellan politiker,
medarbetare och brukare samt att öka medvetenheten om hur politikens beslut
verkställs ute i verksamheten.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag om indelning och uppdrag.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

20 april 2011
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Diariet
Ledningsgruppen
Äldreförvaltningen

§ 24
Lokal handlingsplan för införande av Regionala riktlinjer för utredning, vård
och omsorg av personer med demenssjukdomar i Blekinge
Maria Persson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Gruppen för länssamverkan inom vård och omsorg (LSVO) gav under år 2010 en
arbetsgrupp med representanter från länets äldrepsykiatri, primärvård och fem
kommuner samt Blekinge kompetenscentrum i uppdrag att revidera de år 2005
fastställda riktlinjerna för vård av personer med demenssjukdom i Blekinge.
De reviderade regionala riktlinjerna utgör en anpassning till Nationella riktlinjer för
vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 – stöd för styrning och ledning
(Socialstyrelsen). Syftet är att i nuvarande organisationer beskriva arbetsmetoder
och former för samverkan, som ger personer med demenssjukdom god vård på
samma villkor som för befolkningen i övrigt.
Varje huvudman i länet har ansvar att ordna så att riktlinjerna implementeras. Det
ska enligt de regionala riktlinjerna upprättas lokala handlingsplaner för hur
demensvården/omsorgen ska bedrivas. För att underlätta upprättandet av de lokala
handlingsplanerna har det utarbetats en mall för detta arbete.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att bilagda reviderade regionala riktlinjer ska gälla för Handikappnämnden
Karlskrona kommun från och med 1 maj 2011, samt
2. att med stöd av de regionala riktlinjerna uppdra åt Handikappförvaltningen att i
samråd med äldreförvaltningen utarbeta lokal handlingsplan som ska gälla från 1
januari 2012.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

20 april 2011
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§ 25
Information om tillgänglighet och boendeplanering
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare och boendeplanerare informerar om
-

Handikappsekreterarens roll
Kommunala handikapprådet
Handikappolitiska programmet
Anpassning av kommunala lokaler och allmänna platser
Anpassning för syn- och hörsel nedsatta
Tillänglig information
Framtiden

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

20 april 2011
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§ 26
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 27 Justering av budgetramar – Budget 2011 och planer 2012-2013
§ 28 IT Infrastrukturprogram
§ 29 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
februari 2011
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 24 Information om Handikappnämndens ekonomiska läge
§ 54 Bokslutsberedning 2010
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror – Folkmängd 2010-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden
§ 75 Organisatorisk förändring avseende bostadsanpassningsbidrag
Tekniska nämnden
§ 1 Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott,
trafikutskott, båtråd samt kommunala handikapprådet
Äldrenämnden
§ 17 Överföring av hälso- och sjukvårdsresurser till Handikappförvaltningen
Kammarrätten i Jönköping
Dom 2011-03-24, mål nr 2612-10
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2011-04-05, mål nr 3485-10
Dom 2011-04-05, mål nr 3489-10
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2011-01-26
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 11:08, Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänstens område – överenskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges
Kommuner och landsting
Vårdförbundet Blekinge
Direktionen, protokoll 2011-01-20
_________________

20 april 2011
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§ 27
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottets protokoll från den 8 april 2011
b) Beslutsärende avseende ledsagarservice enligt LSS § 9:3
c) Informationsärende avseende åtgärder vid utökad vårdtyngd
d) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från mars 2011
e) Svar på Kammarrättens föreläggande 2011-02-10 med mål nr 3237-10
f) Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL
samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

1 juni 2011

1 (16)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 1 juni 2011
§ 28 Framtidsprogram för insatser till personer med funktionsnedsättning i Karlskrona kommun
§ 29 Avtackning
§ 30 Utdelning av kvalitetspriset för 2010
§ 31 Delårsrapport personal per den 30 april 2011
§ 32 Delårsrapport ekonomi per den 30 april 2011
§ 33 Hantering av motion avseende möjligheten att i Karlskrona starta ett projekt liknande det som
finns i Kristianstad som kallas Koncensus
§ 34 Övrigt
§ 35 Meddelanden
§ 36 Delegeringsbeslut
§ 37 Sommarhälsning
____________________

1 juni 2011

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Onsdagen den 1 juni 2011, kl. 09.00- 10.30 på Militärhemmet, Stortorget 1, Karlskrona

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

2 (16)

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD)
Lena Ryge (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Fredrik Wallin (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)
Linda Videll (S)

Ulla Jeansson (M)
Ingemar Sunesson (M)
Bengt Jonsson (FP)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Tommy Eriksson (S)
Lena Klintefors (S)
Maria Persson, förvaltningschef §§ 28-29 kl. 09.00-09.30
Claes Wirdidén, verksamhetschef
Cecilia Westlund, personalspecialist
Anna Gustvsson, controller
Stefan Jartelius, controller §§ 28-30 kl. 09.00-10.00
Carina Åkesson, områdeschef §§ 28-30 kl. 09.00-10.00
Helene Karlsson, områdeschef §§ 28-30 kl. 09.00-10.00
Susanne Persberg, kurator §§ 28-30 kl. 09.00-10.00
Peter Holmström, fritidskonsulent §§ 28-30 kl. 09.00-10.00
Vibeke Clegg-Jensen, områdeschef §§ 28-30 kl. 09.00-10.00
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef §§ 28-30 kl. 09.00-10.00
Jessica Andersson, nämndsekreterare

1 juni 2011

Justering
Justerare

Eva Abramsson (M)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Eva Abramsson

§§ 28 - 37

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 14 juni 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2009.111.709

§ 28
Framtidsprogram för insatser till personer med funktionsnedsättning i
Karlskrona kommun
Med föreliggande dokument redovisas uppdraget att formulera ett Framtidsprogram
för insatser till personer med funktionsnedsättning i Karlskrona kommun, den
verksamhet som idag utgör handikappnämndens ansvarsområde enligt reglemente.
SYFTE
Syftet med Framtidsprogrammet är att redovisa en strategi som ska ligga till grund
för planeringen av verksamheten både i en nära och i en längre framtid. Det finns en
ambition och tanke bakom innehållet i Framtidsprogrammet som ska tydliggöras av
beslut i handikappnämnden och i kommunfullmäktige i Karlskrona kommun.
MEDBORGARDIALOG
Framtidsprogrammet är resultatet av en process där den röda tråden är dialogen som
förts i framtidsgruppen mellan den politiska nämndens företrädare och
representanterna från ett antal brukarorganisationer och särskilt inbjudna
sakkunniga. En annan viktigt utgångspunkt är de tre stora brukarundersökningar
som genomförts under föregående mandatperiod inom huvudområdena särskilt
boende och daglig verksamhet, socialpsykiatri respektive personlig assistans.
FRÅN HANDIKAPP TILL … IPF?
Med ett Framtidsprogram är det rätt tidpunkt för nämnden att besluta om ett nytt
namn som ansluter till Socialstyrelsens rekommendation – men som framför allt
lyfter fram det faktum att handikappbegreppet måste betraktas som förlegat och att
det är stöd och service till den enskilde som är i nämndens uppdrag enligt LSS.
IPF = Insatser till personer med funktionsnedsättning – ett möjligt alternativ?
FRAMTIDSPROGRAMMETS IDÉ
Framtidsprogrammet vill öppna upp för ett nytt sätt att tänka kring stödet till
personer med funktionsnedsättning i Karlskrona kommun. Det ska vara alla
verksamheters ansvar att arbeta för de generella lösningar som behövs för att
personer med funktionsnedsättning ska kunna Leva som andra.
Forts.

1 juni 2011
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§ 28 forts.
Framtidsprogram för insatser till personer med funktionsnedsättning i
Karlskrona kommun
Det är handikappnämndens ansvar att komplettera med ett individuellt utformat
stöd och insatser när det övriga inte är tillräckligt för att den enskilde ska uppleva
full delaktighet och jämlikhet.
Framtidsprogrammets idé kan också uttryckas som Empowerment – den enskildes
makt över sitt liv!
DET NATIONELLA UPPDRAGET
Framtidsprogrammet bottnar i FN:s konvention för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och de nationella målen för funktionshinderpolitiken. Det är
en viktig markör när Framtidsprogrammet med föreliggande beslut blir det
strategiska dokumentet för funktionshinderfrågorna i Karlskrona kommun.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att Framtidsprogrammet för personer med funktionsnedsättning ska utgöra det
strategiska dokumentet för funktionshinderfrågorna i Karlskrona kommun, samt
2. att hemställa till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta motsvarande
beslut, om Framtidsprogrammet som strategiskt dokument för
funktionshinderfrågorna i Karlskrona kommun.
Yrkande
Lena Ryge (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Daniel Jusinski (KD) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar således
1. att Framtidsprogrammet för personer med funktionsnedsättning ska utgöra det
strategiska dokumentet för funktionshinderfrågorna i Karlskrona kommun, samt
2. att hemställa till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta motsvarande
beslut, om Framtidsprogrammet som strategiskt dokument för
funktionshinderfrågorna i Karlskrona kommun.
____________________

1 juni 2011

§ 29
Avtackning
Ordförande framför ett stort tack för goda insatser från handikappnämnden till
Maria Persson som slutar som förvaltningschef på Handikappförvaltningen.
____________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Pristagarna
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HN.2009.214.029

§ 30
Utdelning av kvalitetspriset 2010
Handikappnämndens kvalitetspris delas ut till de arbetsgrupper som genom ett
konsekvent målarbete verkat för att uppfylla nämndens mål för verksamheten på ett
bra sätt.
Enligt gällande rutin har förvaltningens tjänstemän utifrån inskickade
målredovisningar nominerat dem som på mest förtjänstfulla sätt arbetat för
måluppfyllelse inom sitt ansvarsområde. Det är sedan juryns uppdrag att utse och
rangordna vinnarna av kvalitetspris 2010.
Första pris 10 000 kr
Personlig assistans barn och ungdomar
Motivering: Tanken på att ge god kvalitet i insatsen som helhet genomsyrar det
dagliga arbetet inom personlig assistans barn. Särskilt bör framhållas den personliga
berättelsen som ger ett tydligt barnperspektiv och ett fokus på varje individ. Likaså
det framgångsrika samarbetet mellan de olika verksamheter där barnen vistas och
får sina behov tillgodosedda. Utifrån perspektivet personal är det imponerande att
se hur ett gemensamt synsätt styr arbetet där varje uppdrag för sig är individuellt
och unikt.
Andra pris 8 000 kr
Socialpsykiatriska teamet
Motivering: Målarbetet är tydligt strukturerat och realistiskt i sitt innehåll. Det
framgår tydligt att arbetsgruppens uppdrag måste genomföras med tanke på
långsiktighet och att det kräver vilja och initiativ till samverkan med andra aktörer.
Personalperspektivet framhåller vikten av att alla medarbetare har kunskap om och
följer beslutade rutiner och principer för uppdraget.
Tredje pris 5 000 kr
Skogsvägen personlig assistans
Motivering: Målarbetet har ett tydligt fokus på individen och i arbetet med
multihandikappade personer har man valt att betona kommunikation, som är den
avgörande förmågan för delaktighet och inflytande för den enskilde.
Forts.

1 juni 2011
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§ 30 forts.
Utdelning av kvalitetspriset 2010
Arbetet har genomförts metodiskt med ett gott professionellt stöd för att nå resultat.
Det finns också en glädje i beskrivningen av sommarfesten som visar på betydelsen
av att personer med multihandikapp får leva som andra i vardag och fest!
Hedersomnämnande 2 000 kr
Barngruppen
Motivering: för dess engagerade och målinriktade arbete med att realisera
nämndens handlingsplan för ett förstärkt barnperspektiv.
Handikappnämndens arbetsutskott och kvalitetsprisjuryn föreslår
handikappnämnden besluta
att utse ovanstående till kvalitetspristagare för 2010.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskott och
kvalitetsprisjuryn förslag.
____________________

1 juni 2011
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Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2011.135.020

§ 31
Delårsrapport personal per den 30 april 2011
Cecilia Westlund, personalspecialist informerar om personaluppföljning avseende 1
december 2010 – 31 mars 2011 jämfört med motsvarande datum de två föregående
åren. Personaluppföljningen visar att de aktiva åtgärder förvaltningen har genomfört
har lett till en positiv utveckling.
a) Lägre ökning av antal medarbetare än antal årsarbetare
Antal tillsvidareanställda medarbetare har, mellan år 2009 och 2011, ökat med 52
personer och antal årsarbetare har ökat med 53 åa. Förklaringen är den
genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat hos medarbetarna.
b) Ökning av den genomsnittliga sysselsättningsgraden
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har, mellan år 2009 och 2011, ökat med
1,02 % och utgörs nu av 92,21 %. Det är främst kvinnornas sysselsättningsgrad som
ökat (+1,36 %). Förklaringen till ökningen är förvaltningens aktiva arbete med
bemanning och önskad sysselsättningsgrad.
c) Minskning av antal timavlönade
Antal timavlönade har, mellan år 2009 och 2011, minskat med 26,46 åa vilket
motsvarar nästan en halvering. Förklaringen är förvaltningens försöksverksamhet
med utökad resurspool i kombination med tydligare hantering av önskad
sysselsättningsgrad. I förvaltningens plan för den intern kontrollen är uppföljning av
antal timavlönade i verksamheten ett av målen. Jämfört mellan åren användes
minskade antal timavlönade i december och januari medan det skett en ökning i
februari och mars.
d) Minskning av antalet sjukdagar
Antalet sjukdagar har, mellan år 2009 och 2011, minskat med 2,51 dgr/anställd.
Sjukfrånvaro har minskat i samtliga åldersgrupper och i samtliga frånvarointervall
förutom 1-14 dagar där en liten ökning har skett (+0,09 dgr över perioden).
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts förslag.
____________________

1 juni 2011

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2011.6.042

§ 32
Delårsrapport ekonomi per den 30 april 2011
Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per sista april ett positivt resultat på 3 mnkr. Ett antal
faktorer anges i rapporten som orsak till överskottet, bland annat försäljning av
platser, icke utnyttjade reserver för uppstart av nytt korttidsboende, nytt mobilt team
samt en outnyttjad plats i annan kommun. Även tjänster som inte är tillsatta har
reserver sparade men som kommer att nyttjas när dessa tillsätts.
Verksamheten har dock flera osäkra områden där situationen kan förändras akut
med volymökningar och förändrade myndighetsbeslut, till exempel köp av
hemtjänst, personlig assistans samt på boenden inom såväl barn – som
vuxenverksamheten. Därför beräknas nämndens prognos för helår 2011 till -3,5
mnkr.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att för egen del godkänna delårsrapport ekonomi per den 30 april 2011
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

1 juni 2011

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
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HN.2010.320.030

§ 33
Hantering av motion avseende möjligheten att i Karlskrona starta ett projekt
liknande det som finns i Kristianstad som kallas Koncensus
Arbetsutskottet har berett ärendet och lämnar följande yttrande till
kommunstyrelsen:
Nämnden ställer sig positiv till andemeningen i motionen men menar att ansvaret
för en sysselsättningsåtgärd av den typen som föreslås, i första hand bör ligga på
kommunens arbetsmarknadsenhet som torde ha den bredden som krävs inom sitt
ansvar och verksamhetsområde. Handikappnämndens ansvar är enligt reglemente
att bistå enskilda personer med sysselsättning utifrån beslut enligt socialtjänstlagen,
vilket inte är fallet här.
Handikappnämnden ser idag inga möjligheter att gå utöver sitt nuvarande uppdrag
mot bakgrund av den utveckling som sker inom nämndens övriga ansvarsområden
med ökade kostnader som en direkt konsekvens.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

1 juni 2011
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§ 34
Övrigt
Daniel Jusinski (KD) informerar om att han kommer att avgå som vice ordförande i
Handikappnämnden och tackar alla för gott samarbete.
-Claes Wiridén, tf förvaltningschef informerar om att förvaltningen kommer att
lägga mer fokus på att arbeta med personal och arbetsmiljö under det resterande
året. Detta kommer som en följd av den inspektion som arbetsmiljöverket har gjort
under våren.
-Claes Wiridén, tf förvaltningschef informerar nämnden om att nya lokaler måste tas
i anspråk för daglig verksamhet Sisyfos på grund av byggnationen av det nya
gruppboendet i Backabo. Planeringen är att man flyttar denna verksamhet till
Lösenmark och flyttar samtidigt en del av daglig verksamhet från Bastasjö. Denna
flytt medför högre hyreskostnader.
Handikappnämnden beslutar
1. att ta informationen till dagens protokoll, samt
2. att ställa sig bakom förvaltningens beslut om flytt av daglig verksamhet till
Lösenmark.
____________________

1 juni 2011
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§ 35
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 48 Årsredovisning för år 2010 Karlskrona Kommun
§ 49 Revisionsberättelse år 2010 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
§ 50 Ändrat ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser
§ 52 Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona Kommun s samlade
verksamhet
§ 59 Ändrat huvudmannaskap för bostadsanpassningsbidragens administration
§ 61 Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring av kvarvarande investeringsmedel
Kommunstyrelsen
§ 83 Arkivinspektionsrapport för Karlskrona Kommuns samlade verksamhet
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 77 Budget 2012 och plan 2013-2014
Äldrenämnden
§ 41 Lokal handlingsplan för införande av Regionala riktlinjer för utredning och
omsorg av personer med demenssjukdomar i Blekinge
Medborgarförslag
2011-02-14 Inrättande av ett stipendium till personer i kommunen som gör
betydande frivilliga insatser inom socialnämndens, äldrenämndens och vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2011-04-04, målnr 5486-10
Dom 2011-04-29, målnr 4059-10
Dom 2011-05-03, målnr 2836-10
Arbetsmiljöverket
Inspektionsmeddelande, Resultat av inspektion 2011-04-29
Forts.

1 juni 2011
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§ 35 forts.
Meddelanden
Landstinget Blekinge
Skrivelse avseende önskemål om dagcentral för yngre hjärnskadade, 2011-05-16
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 11:14 Vårpropositionen för år 2011
Socialstyrelsen
Meddelandeblad, nr 4/2011, Nya bestämmelser om lex Sarah den 1 juli 2011
Handikappförvaltningens samverkansgrupp
Protokoll 2011-01-26
Protokoll 2011-03-02
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2011-03-18
Skrivelse avseende skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i Karlshamn
____________________

1 juni 2011
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§ 36
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottets protokoll från den 18 maj 2011
b) Redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enlit 16
kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28f-g §§ LSS.
c) Yttrande över detaljplan för Tältet 1 m.fl., Bastasjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
d) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från april 2011.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

1 juni 2011
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§ 37
Sommarhälsning
Ordförande önskar alla en riktigt skön sommar och tackar för gott samarbete under
våren.
Lena Ryge (S) önskar alla en skön sommar och tackar även hon för gott samarbete.
____________________

7 september 2011 1 (12)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 7 september 2011
§ 38 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun, nya bestämmelser
från 1 maj 2011
§ 39 Avvikelserapportering för år 2010
§ 40 Remiss om Social mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012-2014
§ 41 Övrigt
§ 42 Meddelanden
§ 43 Delegeringsbeslut (pärmen)
____________________

7 september 2011 2 (12)

Tid och plats Onsdagen den 7 september 2011, kl. 09.00 – 10.55 på Kommunhuset
Ruthensparre, lokal Freden, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Karin Månsson (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Fredrik Wallin (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)
Linda Widell (S)
Bo Blomqvist (S)

Erik Gisslén (M)
Ingemar Sunesson (M)
Bengt Jonsson (FP)
Laila Johansson (S)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Leif Bohman, verksamhetschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef
§§ 38 – 42 kl. 09.00 – 10.50
Ingrid Karlsson, myndighetschef § 38 kl. 09.00 – 09.15
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
§§ 38-39 kl. 09.00 – 09.30
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare
§§ 40 – 42 kl. kl. 09.50 – 10.50
Anna Gustavsson, controller §§ 40 – 42 kl. 09.50 – 10.50
Cecilia Westlund, personalspecialist
§§ 30 – 42 kl. 09.00 – 10.50
Jessica Andersson, nämndsekreterare
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Justering
Justerare

Ingela Abramsson (C)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Ingela Abramsson

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

§§ 38 - 43

september 2011 anslagits på

7 september 2011 4 (12)

Diariet
Handläggaren
Biståndshandläggare
Områdeschefer

HN.2011.289.730

§ 38
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun,
nya bestämmelser från 1 maj 2011
Den första maj 2011 införs nya regler i socialtjänstlagen (2001:453) SoL och i
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS (1993:387) med
syfte att förtydliga ansvarsfördelningen mellan bosättningskommun vistelsekommun, skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister, stärka den
enskildes rättssäkerhet.
Handikappnämnden kommer till största del vara berörd utifrån nya regler i
lagstiftning vad avser beslut och verkställighet av hemtjänstinsatser samt beslut
och verkställighet av LSS-insatser som bosättningskommun/vistelsekommun.
Ersättning mellan kommuner
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att
verkställa ett beslut som bosättningskommunen fattat. Sådan ersättning
skall betalas enligt bosättningskommunens ersättningsnivå.
Någon möjlighet att överklaga ersättningsbeslutet finns inte(prop.2010/11:49)
Äldrenämndens fastställda ersättningsnivå för hemtjänstinsatser 2011, i
priset ingår ersättning för behov av dubbelbemanning.
Omvårdnad
Service
Städ/tvätt
Avlösning/ledsagning

354 kr per timme
285 kr per timme
279 kr per timme
237 kr per timme

Handikappförvaltningen har tillsammans med äldreförvaltningen upprättat
rutiner för de nya reglerna. Rutinerna kommer att följas upp efter
sommaren 2011.
Ersättningsnivåer för verkställighet av LSS-insatser skall vara faktiska
kostnader inklusive den overhead som tillkommer avseende administration,
ledning och service.

Forts.

7 september 2011 5 (12)

§ 38 forts.
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun,
nya bestämmelser från 1 maj 2011
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ersättningsnivå för verkställighet av beslutade hemtjänstinsatser i annan
kommun än Karlskrona kommun skall för personer med
bosättningskommun Karlskrona följa Handikappnämndens fastställda
ersättningsnivåer enligt ersättning till utförare av hemtjänst inom Karlskrona
kommun.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

§ 39
Avvikelserapportering för år 2010
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.
Rapport omfattar inkomna rapporter för år 2010 samt redovisat i bilaga
jämförelser kvartalsvis mellan åren 2002 – 2010.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att ta informationen till dagens protokoll samt
2. att uppdra åt förvaltningen att titta på möjligheten att rapportera in
avvikelser digitalt som de gör på Äldreförvaltningen.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskott
förslag.
__________________
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Diariet
Kommunledningsförvaltningen

HN.2011.320.026

§ 40
Remiss om social mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012-2014
Handikappnämndens yttrande om Social mångfaldsplan för Karlskrona
kommun 2012-2014.
Kommunens mångfaldsplan 2012-2014 bygger på samma grund som
handikappnämndens framtidsprogram.
Av planen framgår att tillgänglighet och mångfald är ett uppdrag för hela
kommunen och att det tydligt framhålls som positivt för samhället och för
kommunen som arbetsgivare.
Handikappnämnden vill särskilt framhålla vikten av att Karlskrona kommun
skall vara ett föredöme som arbetsgivare för personer som har svårt att
komma in på arbetsmarknaden. Det är särskilt viktigt att ge förutsättningar
för personer att få pröva sin förmåga på arbetsplatser och att arbetsgivaren
får se personernas faktiska förmåga. Förslaget om praktikplatser i den
ordinarie kommunala verksamheten är därför en mycket viktig del i
förslaget.
Handikappnämnden tillstyrker förslaget till mångfaldsplan.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att anta förslag till yttrande över förslaget till Social mångfaldsplan för
Karlskrona kommun 2012-2014.
Yrkande
Anders Ovander (M) yrkar att remissvaret kompletteras med att Karlskrona
kommun även skall vara ett föredöme för personer med
funktionsnedsättning som redan är i arbete i kommunen.
Fredrik Walin (S) yrkar bifall på Anders Ovanders (M) ändringsyrkande.

Forts.

7 september 2011 8 (12)

§ 40 forts.
Remiss om social mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012-2014
Handikappnämnden beslutar således
1. att anta förslag till yttrande över förslaget till Social mångfaldsplan för
Karlskrona kommun 2012-2014, samt
2. att remissvaret kompletteras med att Karlskrona kommun även skall vara
ett föredöme för personer med funktionsnedsättning som redan är i arbete i
kommunen.
____________________

7 september 2011 9 (12)

§ 41
Övrigt
Verksamhetsfrågor
Claes Wiridén, tf förvaltningschef informerar om
- tidningsartikel avseende utställningen Ta plats.
- volymökningar
- bokningsbara resurser
- anmälningar och synpunkter
- fokusområden under hösten
- möjlighet att byta tjänst inom förvaltningen

Ekonomi
Anna Gustavsson, controller informerar om
- preliminärt ekonomiskt resultat.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagen protokoll.
____________________

7 september 2011 10 (12)

§ 42
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 81 Uppdatering av den grafiska profilen för karlskrona kommun
§ 101 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 102 Kommunala val
§ 104 Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela karlskrona
kommuns samlade verksamhet
§ 105 Delårsrapport per den 30 april 2011 för hela karlskrona kommuns
samlade verksamhet
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 103 Förslag till Mångfaldsplan för Karlskrona kommun samlade
verksamhet 2012-2014
Äldrenämnden
§ 67 Bosättningskommun, vistelsekommun – Ny lagstiftning
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Bidrag till verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk
funktionsnedsättning för år 2011, beslut 2011-06-27, dnr 704-1082-2011
Kammarrätten i Jönköping
Dom 2011-07-08, mål nr 3237-10
Protokoll 2011-07-20, mål nr 1466-11
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2011-06-01, mål nr 3268-10
Dom 2011-06-01, mål nr 747-10
Dom 2011-06-30, mål nr 4054-10 E
Dom 2011-06-30, mål nr 4054-10 E, ändring
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 11:29 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och
vistelsekommun
Forts.

7 september 2011 11 (12)

§ 42 forts.
Meddelanden
Socialstyrelsen
Beslut 2011-05-24, dnr 9.2-35233/2010
SOSFS 2011:5 Lex Sarah
SOSFS 2011:4 Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter(SOSFS 2008:26) om
uppgiftsskyldighet till patientregister
SOSFS 2011:7 Livsuppehållande behandling
SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Protokoll
Kommunövergripande samverkansgrupp
Protokoll 2011-06-01
Protokoll 2011-08-04
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden protokoll 2011-03-31
Förtroendenämnden protokoll 2011-06-09
Vårdförbundet Blekinge
Direktionen
Protokoll 2011-05-19
____________________

7 september 2011 12 (12)

§ 43
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottets protokoll från den 24 augusti 2011
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från maj 2011
c) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från juni 2011
d) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från juli 2011
e) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från augusti 2011
f) Program för detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun,
Blekinge län
g) Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43,
Trossö Karlskona kommun, Blekinge län
h) Yttrande över detaljplan för del av Karlskona 3:3, Västra Backabo
Karlskrona kommun, Bleking län
i) Detaljplan för del av kvarteret Dahlberg mm. på Trossö (Dahlberg 38,
Dahlberg 62 och Karlskrona 4:1) Karlskrona kommun, Blekinge län
j) Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
k) Detaljplan för del av Dahlberg 45 m.fl. på Trossö
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

5 oktober 2011

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 5 oktober 2011
§ 44 Besök av områdeschefer
§ 45 Delårsrapport personal per den 31 juli 2011
§ 46 Delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2011
§ 47 Förslag till riktlinjer för kontaktperson enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
§ 48 Övrigt
§ 49 Meddelanden
§ 50 Delegeringsbeslut
____________________
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5 oktober 2011
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Tid och plats Onsdagen den 5 oktober 2011, kl. 09.00 – 11.15 Kommunhuset, lokal
Freden, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering
Justerare

Karin Månsson (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Lena Ryge (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Fredrik Wallin (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Göran Roos (SD)
Linda Widell (S)
Bo Blomqvist (S)
Erik Gisslén (M)
Bengt Jonsson (FP) §§ 44 – 49 kl. 09.00-11.10
Laila Johansson (S)
Tommy Eriksson (S)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)
Claes Wirdidén, förvaltningschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef §§ 44-49 kl. 09.00-11.10
Anna Gustavsson, controller §§ 44-49 kl. 09.00-11.10
Cecilia Westlund, personalspecialist §§ 44-46 kl. 09.00-10.50
Tina Brissmalm, områdeschef § 44 kl. 09.00-10.10
Jörgen Aronsson, områdeschef § 44 kl. 09.00-10.10
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Fredrik Wallin (S)

5 oktober 2011

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Fredrik Wallin

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

§§ 44 - 50

oktober 2011 anslagits på
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5 oktober 2011
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§ 44
Besök av områdeschefer
Jörgen Aronsson, områdeschef för sysselsättning inom social psykiatrin
informerar om
• Samordnad rehabilitering
• Projekt
- FINSAM (samordningsförbund) RoCk 3-årigt projekt till 2011.
- IPS (individuellt placeringsstöd) förfining av Supported employment
• Jobbcenter och Tennvägen
-------------------Tina Brissmalm, områdeschef för NPF-verksamheterna informerar om
•

Klimatgatan och Rosenborgsvägen, korttidsvistelse och korttidstillsyn
för barn och ungdomar

•

Internat Rosenholm, internatboende för gymnasieungdomar

•

NPF-teamet, mobilt team som ger stöd till vuxna i eget boende.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

5 oktober 2011

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

5 (13)

HN.2011.135.020

§ 45
Delårsrapport personal per den 31 juli 2011
Cecilia Westlund, personalspecialist informerar om personaluppföljning
avseende 1 december 2010 – 31 juli 2011 jämfört med motsvarande datum
de två föregående åren.
a) Ökning av antal medarbetare
Antal tillsvidareanställda medarbetare har, över perioden, ökat med 54
personer medan antal årsarbetare har ökat med 54,2 åa. Förklaringen till
ökning av antal medarbetare ligger i nystartad verksamhet, volymökningar,
ökad vårdtyngd samt försäkringskassans tuffare beslut i assistansen.
Förklaringen till att antal årsarbetare är högre än antal medarbetare är
förvaltningens aktiva arbete med bemanning och önskad
sysselsättningsgrad.
b) Ökning och minskning av antal medarbetare med timlön
Antalet timavlönade har, jämfört med föregående period, ökat med 13 åa
samtidigt som de, över hela perioden, minskat med ca 10 åa. Förklaringen
till minskning, över hela perioden, är förvaltningens aktiva arbete med
bemanning, önskad sysselsättningsgrad samt att resursenhet i februari
2010 utökades med 20 medarbetare. Förklaringen till att antalet har ökat,
jämfört med föregående period, är att förvaltningen inte har återbesatt
medarbetare i resursenheten samt att fler semestervikarier behövs
eftersom verksamheten har utökat.
c) Minskning av övertid/fyllnadstid
Över perioden har övertid/fyllnadstid minskat med 7,19 dgr/anställd. Även
detta är ett resultat av förvaltningens aktiva arbete med bemanning, önskad
sysselsättningsgrad samt utökad resursenhet.
d) Ökning av den genomsnittliga sysselsättningsgraden
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har successivt ökat och utgörs
nu av 92,43 %. Det är främst kvinnornas sysselsättningsgrad som ökat
(+1,34 %).

Forts.

5 oktober 2011

§ 45 forts.
Delårsrapport personal per den 31 juli 2011
e) Minskning av antalet sjukdagar
Antalet sjukdagar har, över perioden minskat med 4,71 dgr/anställd.
Förändringen har skett i långstidsfrånvaron (mer än 90 dagar) och
förklaringen till detta är förvaltningens aktiva arbete med rehabilitering
genom aktivt arbete med de 8:a stegen.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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5 oktober 2011

Diariet
Revisionen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2011.6.042

§ 46
Delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2011
Anna Gustavsson, controller informerar om att Handikappnämnden
redovisar per sista augusti ett positivt resultat på 5,1 mnkr.
Ett antal faktorer anges i rapporten som orsak till överskottet. Förvaltningen
har under året arbetat med att få ner personalkostnaderna och inte utöka
bemanningen, en lönereserv på 2 % av personalbudgeten har gjort att
verksamheten delvis kunnat möta volymförändringar under innevarande år.
Där till kommer också försäljning av platser, icke utnyttjade reserver för
uppstart av ett nytt korttidsboende samt ett nytt mobilt team. Även
outnyttjade platser i andra kommuner samt reserver för tjänster som inte är
tillsatta bidrar till att resultatet är positivt.
Det anges också ett antal riskfaktorer i rapporten såsom pågående
omprövningar av försäkringskassan gällande beslut för LASS och LSS där
handläggarens bedömningar får stor inverkan på hur
Handikappförvaltningens ekonomi kommer att se ut framöver. Även stora
volymökningar inom området för barn med neuropsykiatriska
funktionshinder har fått betydande konsekvenser redan under året och
trycket på den här verksamheten kommer att fortsätta. Vårdplaneringarna
inom det socialpsykiatriska området har också ökat markant där brukarna
behöver insatser betydligt tidigare än vad som är vanligt, också det här en
riskfaktor där förvaltningen i nuläget inte vet hur stora de ekonomiska
konsekvenserna blir. Områden som inte är påverkbara är de insatser som
förvaltningen köper av äldreförvaltningen, plats på korttidsboende och
hemtjänsttimmar. Dessa ärenden beviljas av myndighetskontoret och
behovet av hjälp kommer ofta utan förvarning.
Med anledning av det positiva resultat som föreligger samt med hänsyn
taget till ovan nämnda riskfaktorer beräknas Handikappnämndens prognos
för helår 2011 till +-0.

Forts.

5 oktober 2011

§ 46 forts.
Delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2011
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att godkänna delårsrapporten för 31 augusti 2011
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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5 oktober 2011

Diariet
Ledningsgruppen
Biståndshandläggare
Områdeschefer
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HN.2011.4.709

§ 47
Förslag till riktlinjer för kontaktperson enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS)
Ärendet
110309 beslutade handikappnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att se
över eventuella förändringar av riktlinjer gällande insatsen kontaktperson
enligt LSS. Förvaltningen skall klargöra förhållandet mellan insatsen särskilt
boende och insatsen kontaktperson.
Kontaktperson jml § 9:4 LSS
Enligt förarbetet till LSS (prop.1992/93:159 s 75f och s 178) framgår att
”kontaktpersonens syfte är att hjälpa till att bryta den enskildes isolering
genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet”.
”Avsikten är främst att tillgodose behovet av medmänniska när
anhörigkontakt saknas eller behöver kompletteras”.
”Vidare framgår att många personer med funktionshinder bor ensamma och
saknar gemenskap med andra människor i arbetslivet/fritidssammanhang”
Bostad med särskild service jml § 9:8, 9:9 LSS.
I insatsen bostad med särskild service ingår fritid och kulturella aktiviteter
(9c LSS) Personer som har bostad med särskild service ska i regel få hjälp
av personalen på boendet att få stöd och hjälp till att delta i samhället och
vid behov aktiviteter på fritiden.
Vilket innebär att sådana uppgifter som ankommer på exempelvis en
kontaktperson, ex att bryta den enskildes isolering genom samvaro och
fritidsaktiviteter, som regel kan tillgodoses inom ramen för ett gruppboende.
Redogörelse av handläggning/beslutsfattande
För att ha rätt till insatser enligt LSS skall den som söker;
•
Tillhöra personkretsen
•
Ha behov av den sökta insatsen
•
Behoven skall inte tillgodoses på annat sätt.

Forts.

5 oktober 2011

10 (13)

§ 47 forts.
Förslag till riktlinjer för kontaktperson enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS)
Som grund för handläggning/beslutsfattande används lagtexten, lagens
förarbete: proposition 1992/93:159,Allmänna råd samt avgörande domar i
Kammarrätt/Regeringsrätt som är vägledande/prejudicerande.
Domstolarnas avgörande visar på den rättspraxis och vilken principiell
tolkning som ska göras av rätten till olika insatser; ex när behov kan anses
som tillgodosett, vilka villkor som ska uppfyllas för de olika insatserna eller
vad som är utöver goda levnadsvillkor.
Beslut om kontaktperson tas av handläggare enligt delegation i enlighet
med den vägledning/praxis som finns från Kammarrätten. Beslut fattas med
hänsyn till en individuell bedömning/prövning.
Med bakgrund av ovanstående redogörelse bedöms att nuvarande
överväganden vid beslutsfattande om rätten till kontaktperson jml § 9:4 LSS
följer tolkning och tillämpning av lagstiftningen om rätten till kontaktperson
gällande personer som är beviljad bostad med särskild service jml § 9:9
LSS, villkor och syfte med insatsen samt när behovet kan bedömas vara
tillgodosett jml § 7 LSS.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att som gällande riktlinjer för handläggning/beslut avseende insatsen
kontaktperson jml § 9:4 LSS tillämpa den rättsliga vägledning som finns
gällande rätt till insats för personer boende i bostad med särskild service
enligt ovanstående.
Yrkande
Anders Ovander (M) och IngaLill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på
förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

5 oktober 2011
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§ 48
Övrigt
Claes Wiridén, tf förvaltningschef informerar om
• Omprövningar av LASS-beslut
• Obalans i tillgång och efterfrågan på våra särskilda boenden, finns
endast en ledig plats just nu
• Utökning av resursenheten
• Ny HSL-organisation inom Handikappförvaltningen
• Minskning av platser på Kungshöjden
• Nya lokaler för korttidsverksamhet för vuxna i juni 2012
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

5 oktober 2011
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§ 49
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 124 Handlingsprogram skydd och beredskap 2011-2014,
handlingsprogram förebyggande verksamhet
§ 128 Framtidsprogram för insatser till personer med funktionsnedsättning i
Karlskrona kommun
§ 129 Barnstillsynskostnader i samband med politiska uppdrag
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2011-09-09, målnr 4407-10
Dom 2011-09-09, målnr 4442-10
Protokoll
Kommunövergripande samverkansgrupp
Protokoll 2011-09-01
____________________

5 oktober 2011
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§ 50
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottets protokoll från den 21 september 2011
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från september 2011
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

9 november 2011

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 9 november 2011
§ 51 Informationsärende - GPS
§ 52 Informationsärende – Brukarråd
§ 53 Internbudget 2012
§ 54 Delårsrapport personal per den 30 september 2011
§ 55 Förslag till beslut avseende sammanträdestider för handikappnämnden år 2012
§ 56 Övrigt
§ 57 Meddelanden
§ 58 Frågor
§ 59 Delegeringsbeslut
____________________
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9 november 2011
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Tid och plats Onsdagen den 9 november 2011, kl. 09.00 – 11.30 i kommunhuset, lokal
Freden, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Karin Månsson (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Fredrik Wallin (S)
Billy Peltonen (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Lena Klintefors (S)
Erik Gisslén (M)
Ulla Jeansson (M)
Ingemar Sunesson (M)
Maj Olsson (C)
Ove Uppgren (SD)

Tjänstemän

Claes Wiridén, tf förvaltningschef
Leif Bohman, verksamhetschef, kl. 09.00-11.10 §§ 51-54
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef, kl. 09.00-09.50 §§ 51-52
Stefan Jartelius, controller
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Övriga

Per-Gunnar Holgersson, representant från brukarrådet
kl. 09.00-11.10 §§ 51-54

Justering
Justerare

Billy Peltonen (S)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Billy Peltonen

§§ 51 - 59

9 november 2011

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

3 (14)

2011 anslagits på kommunens

9 november 2011

4 (14)

§ 51
Informationsärende - GPS
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef informerar om GPS som är ett
samarbete mellan Barn och ungdoms-, Social- och Handikappförvaltningen
kring barn som är i behov av stöd.
Syftet är att snabbt hitta rätt stöd till barnet genom att se hos vem
kompetensen finns och på så sätt säkerställa att ingen hamnar mellan
stolarna. Detta sker genom att en samordningsgrupp med representanter
från alla tre förvaltningarna träffas regelbundet och dit kan verksamheten
komma med ärenden för att få hjälp att hitta lösningar.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

9 november 2011

5 (14)

§ 52
Informationsärende – Brukarråd
Per-Gunnar Holgersson representant från brukarrådet informerar om att
brukarrådet startades som en studiecirkel genom NSPH (nationell
samordning för psykisk hälsa).
De träffas regelbundet och arbetar med att påverka myndigheter, sprida
information i samhället och minska fördomar om personer med psykisk
ohälsa.
Brukarrådet kommer att bjuda in handikappnämndens ledamöter till en träff.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

9 november 2011

Diariet
Ledningsgruppen
Teamen
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HN.2011.424.042

§ 53
Internbudget 2012
Av bilagda dokument framgår förvaltningens arbete med att inom befintliga
budgetramar tillhandahålla bästa möjliga kvalité inom handikappnämndens
ansvarsområden.
1. Nämndsordförandens programförklaring
2. Nämndens uppdrag och ansvar
Handikappnämnden utgör den politiska ledningen för
handikappförvaltningen. Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i
handikappnämndens reglemente.
Handikappnämndens uppdrag är även reglerat i ett antal lagstiftningar. De
viktigaste är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dessa lagar
och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
kvalitet i verksamhet enligt SoL och LSS (SOSFS 2006:11) samt
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) utgör grunden för
handikappnämndens lednings- och styrsystem.
3. Omvärldsanalys
En bra social omsorg utgår från att varje individ har behov av ett individuellt
utformat stöd. Detta ställer stora krav på att finna lösningar som svarar mot
enskildas behov och som ger funktionsnedsatta personer möjlighet att
själva påverka sina liv och få möjligheter till en meningsfull tillvaro. För att
möta framtiden kan ett antal viktiga faktorer identifieras, vilka behöver
finnas med när verksamhet planeras, genomförs och följs upp.
• Behovet av resurser till Karlskrona kommuns stöd av personer med
funktionsnedsättning fortsätter öka.
• Under senaste året uppvisas en obalans mellan behov och tillgång på
platser i särskilt boende. Detta gäller framförallt för personer med
psykisk funktionsnedsättning. För personer med utvecklingsstörning
kommer ett nytt boende byggas under 2012.

Forts.
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§ 53 forts.
Internbudget 2012 med plan för åren 2013-2014
• Försäkringskassans omprövningar av beslut om personlig assistans
enligt LASS.
• Handikappnämnden behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv
arbetsgivare som tar tillvara kunskaper och kreativitet hos
medarbetarna samt arbetar för en arbetsmiljö som främjar trivsel och
god hälsa.
4. Mål och strategier
Tillsammans bygger vi ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona
Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal övergripande mål, vilka brutits
ner till verksamhetsmål för nämnden.
•
•
•
•
•
•
•

FÖRETAGSAMMA KARLSKRONA
KUNSKAPSINTENSIVA KARLSKRONA
ATTRAKTIVA KARLSKRONA
BLÅGRÖNA KARLSKRONA VÄRNAR KRETSLOPPET
TRYGGA KARLSKRONA
KARLSKRONA SOM TROR PÅ DE MÅNGAS MEDVERKAN
AMBASSADÖRERNA SOM LYFTER KARLSKRONA

Handikappnämndens visions- och inriktningsmål går under rubrikerna:
• Det tillgängliga samhället
• Forma sitt eget liv
• Ett rikare liv
• Omsorg med engagemang och kompetens
Förvaltningen bryter ner dessa till uppnåendemål i modellen balanserat
styrkort med fyra perspektiv:
• Brukare – Brukaren i centrum
• Personal – Den goda arbetsplatsen med det tydliga uppdraget
• Verksamhet – Göra rätt saker på rätt sätt
• Ekonomi – Bästa möjliga kvalité för tilldelade resurser
Verksamhetsmålet som är beslutat av Kommunfullmäktige anger att beslut
ska verkställas inom tre månader.
5. Nämndens egna prioriteringar
Planerade förändringar och risker
Ett stort och viktigt avsnitt där förvaltningen redogör för de händelser i vår
omvärld som påverkat eller kommer att påverka förvaltningens verksamhet;
särskilt förvaltningens riskanalys ska betonas inför kommande uppföljning
av resultat och eventuella behov av åtgärder under budgetåret.
Forts.
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§ 53 forts.
Internbudget 2012 med plan för åren 2013-2014
De olika avsnitten handlar om;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny lagstiftning/verksamhet
Korttidsverksamhet barn och vuxna
Särskilt boende barn
NPF-verksamhet
Särskilt boende socialpsykiatri vuxna
Förändringar i landstingets psykiatri
Särskilt boende HO vuxna
Förändrad nivåbedömning i HO
Personlig assistans
HSL-resurs
Hemtjänst
Arbetsledning/handläggning
Daglig verksamhet

6. Ekonomi
Redovisar förvaltningens resultaträkning/prognos åren 2010 till 2014.
7. Personal
Redovisar förvaltningens personaltal/prognos åren 2010 till 2014.
8. Kvalitetsmått och nyckeltal
Här finns en tabell över aktuell LSS-statistik
9. Uppföljningar och utvärderingar
Här redovisar förvaltningen hur man arbetar med balanserad styrning,
uppföljningar och kvalitetsundersökningar.
10. Övrigt
Kort redovisning avseende Framtidsprogram, insatser för personer med
funktionsnedsättning i Karlskrona kommun.
11. Bilagor
Budget per verksamhet
Avgifter 2011 inom Handikappnämndens verksamheter (enligt senare
ärende)
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att godkänna förelagda internbudget 9 november 2011.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

9 november 2011

Diariet
Ledningsgruppen
Teamen
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HN.2011.135.020

§ 54
Delårsrapport personal per den 30 september 2011
Claes Wiridén, tf förvaltningschef informerar om personaluppföljning
avseende 1 december 2010 – 30 september 2011 jämfört med
motsvarande datum de två föregående åren.
Personaluppföljningen visar att de aktiva åtgärder förvaltningen har
genomfört har lett till en positiv utveckling.
a) Lägre ökning av antal medarbetare än antal årsarbetare samt ökning av
den genomsnittliga sysselsättningsgraden
Antal tillsvidareanställda medarbetare har, över perioden, ökat med 56
personer och antal årsarbetare har ökat med 57,7 åa. Antal
visstidsanställda med månadslön har under perioden minskat med 1
person men ökat med 2,2 åa. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
har, över perioden, ökat med 1,44 % och utgörs nu av 92,31 %.
Förklaringen är förvaltningens aktiva arbete med bemanning och möjlighet
att erbjuda en högre sysselsättningsgrad via önskad sysselsättningsgrad.
b) Minskning av antal timavlönade
Antal timavlönade har, över perioden, har minskat med – 4,24 åa även om
de är fler än samma period föregående år. Förklaringen är förvaltningens
försöksverksamhet med utökad resursenhet som upphörde under våren
2011. Försöket utvärderades och förvaltningen beslutade att permanenta
en större resursenhet, men processen drog ut på tiden och tjänsterna
tillträddes under oktober/november.
c) Minskning av övertid/fyllnadstid
Över perioden har övertid/fyllnadstid minskat med 8,52 tim/anställd. Om
man särskiljer övertid och fylladstid framkommer att fyllnadstiden har ökat
med 0,8 tim/anställd medan övertiden minskat med hela 9,32 tim/anställd.

Forts.
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§ 54 forts.
Delårsrapport personal per den 30 september 2011
d) Minskning av antalet sjukdagar och högre fisknärvaro
Antalet sjukdagar har, över perioden minskat med 4,75 dgr/anställd.
Frisknärvaron har successivt ökat och utgörs nu av 58,53 % vilket är en
ökning med 0,65 % under perioden.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

9 november 2011
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Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Teamen
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2011.425.006

§ 55
Förslag till beslut avseende sammanträdestider för
handikappnämnden år 2012
Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för
år 2012.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2012.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

9 november 2011
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§ 56
Övrigt
Claes Wiridén, förvaltningschef informerar om att sammanslagningen av
Handikapp- och socialnämnden och dess förvaltningar inte blir av under
denna mandatperioden.
-------------------Ordförande informerar om att rekrytering av ny förvaltningschef till
Handikappförvaltningen kommer att göras internt under hösten.
Ordförande uppmanar nämnden att till nästa sammanträde den 14
december 2011 fundera över ett nytt namn på nämnd och förvaltning.
____________________

9 november 2011

§ 57
Meddelanden
Kommunstyrelsen
§ 228 Förslag till åtgärder på grund av osäkert ekonomiskt läge 2012
Socialnämnden
§ 109 Yttrande över slutbetänkandet, Alkoholservering på särskilda
boenden (SOU 2011:41)
Kammarrätten i Jönköping
Dom 2011-10-18, mål nr 2270-11
Dom 2011-10-26, mål nr 1830-11
Dom 2011-10-27, mål nr 2457-11
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden protokoll 2011-09-15
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2011-09-29
____________________
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§ 58
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottets protokoll från den 26 oktober 2011
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från oktober 2011
c) Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 3102-11
d) Anmälan till Socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap §§ 6 f,g
socialtjänstlagen angående ej verkställda beslut gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
som tidigare rapporterats som icke verkställt samt rapportering enligt 28 f –
g §§ LSS ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, Kvartal 2 2011.
e) Anmälan till Socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap §§ 6 f,g
socialtjänstlagen angående ej verkställda beslut gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
som tidigare rapporterats som icke verkställt samt rapportering enligt 28 f –
g §§ LSS ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, Kvartal 3 2011.
f) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9 §.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

14 december 2011

1 (16)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 14 december 2011
§ 60 Informationsärende – Sociala kooperativ
§ 61 Avvikelserapportering för kvartal 1 och 2 år 2011
§ 62 Information om digital avvikelserapportering
§ 63 Informationsärende – Kostnad per brukare
§ 64 Budgetuppföljning per 31 oktober 2011
§ 65 Avgifter 2012
§ 66 Diskussionspunkt angående förslag på nytt namn på nämnd och förvaltning
§ 67 Förslag att utse nytt personuppgiftsombud för handikappnämnden
§ 68 Övrigt
§ 69 Meddelanden
§ 70 Delegeringsbeslut
§ 71 Avtackning
____________________

14 december 2011
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Tid och plats Onsdagen den 14 december 2011, kl. 09.15 – 10.50 Kommunhuset
Ruthensparre, lokal Ellida, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Karin Månsson (FP)
Lena Ryge (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Fredrik Wallin (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)
Erik Gisslén (M)
Bo Blomqvist (S)
Bengt Jonsson (FP)
Laila Johansson (S)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)

Tjänstemän

Claes Wiridén, tf förvaltningschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef
Anna Gustavsson, controller
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
§§ 60-61 kl. 09.15-10.50
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Övriga

Mats Carlsson, CooPartner §§ 60-61 kl. 09.15-10.50

Justering
Justerare

Cecilia Abrahamsson (S)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Cecilia Abrahamsson

§§ 60 - 71

14 december 2011

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 23 december 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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§ 60
Informationsärende – Sociala kooperativ
Mats Carlsson, från CooPartner informerar om sociala kooperativ och hur
man startade upp CooPartner samt hur de arbetar idag.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

14 december 2011

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Sjuksköterskor
Arbetsterapeuter
Sjukgymnast
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HN.2011.520.770

§ 61
Avvikelserapportering för kvartal 1 och 2 år 2011
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om
avvikelse rapporteringen för kvartal 1 och 2 år 2011.
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för ”Lokal
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg”. De reviderade
riktlinjerna är förtydligade med rutiner för lokal avvikelsehantering där
riskbedömning av medicinska avvikande händelser skall göras av
tjänstgörande sjuksköterska samt ett flödesschema för hantering av
avvikelser.
Även fallrapporteringen är förtydligad och ett nytt underlag för fallanalys har
tagits fram. Samtliga inträffade fall ska följas upp och analyseras,
individuella åtgärder för att förhindra nya fall ska sättas in vid behov. Andra
avvikelser ska följas upp och åtgärder ska sättas in för att förhindra att
händelsen upprepas.
Denna rapport omfattar inkomna rapporter för kvartal 1 och 2 år 2011 samt
redovisat i bilaga jämförelser kvartalsvis mellan åren 2002 – 2011.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

14 december 2011
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§ 62
Information om digital avvikelserapportering
Claes Wiridén, förvaltningschef informerar om hur man ute i verksamheten
har börjat införa digital avvikelserapportering.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

14 december 2011
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§ 63
Informationsärende – Kostnad per brukare
Anna Gustafsson, controller informerar om kostnad per brukare som är en
form av nyckeltalskalkyl. Kalkylen tar i beräkningarna med alla kostnader
som krävs för att bedriva verksamheten under ett helt år och kombinerar de
totala kostnaderna med alla verkställda beslut inom SOL och LSS.
Resultatet blir en tydlig ekonomisk beskrivning av verksamheten.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

14 december 2011

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2011.6.042

§ 64
Budgetuppföljning per 31 oktober 2011
Anna Gustafsson, controller informerar om att Handikappnämnden
redovisar per sista oktober ett positivt resultat på 2,2 mnkr. Ett antal
faktorer anges i rapporten som orsak till överskottet. Förvaltningen har
under året arbetat med att få ner personalkostnaderna och inte utöka
bemanningen, en lönereserv på 2% av personalbudgeten har också gjort
att verksamheten delvis kunnat möta volymförändringar som uppkommit
under året. Där till kommer försäljning av platser, icke utnyttjade reserver
för uppstart av ett nytt korttidsboende samt ett nytt mobilt team. Även
outnyttjade platser i andra kommuner samt reserver för tjänster som inte är
tillsatta bidrar till att resultatet är positivt.
Det anges fortsatt ett antal riskfaktorer i uppföljningen som haft stor
påverkan för Handikappförvaltningens resultat så här långt 2011 och som
kommer att få genomslag också de återstående två månaderna. De
främsta riskerna är pågående omprövningar gällande beslut för LASS och
LSS där bedömningar av försäkringskassans handläggare får stor inverkan
på hur Handikappförvaltningens ekonomi kommer att se ut framöver, såväl
för 2011 som för 2012. Även stora volymökningar inom området för barn
med neuropsykiatriska funktionshinder har fått betydande konsekvenser
under året och trycket på den här verksamheten kommer att fortsätta.
Vårdplaneringarna inom det socialpsykiatriska området har också ökat
markant där brukarna behöver insatser i ett snabbare skede än tidigare,
också det här en riskfaktor där förvaltningen i nuläget inte vet hur stora de
ekonomiska konsekvenserna blir. Därtill kommer insatser som förvaltningen
inte kan påverka såsom platsköp internt på korttidsboende och
hemtjänsttimmar. Dessa ärenden beviljas av myndighetskontoret och
behovet av hjälp kommer ofta utan förvarning.

Forts.
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§ 64 forts.
Budgetuppföljning per 31 oktober 2011
Med anledning av det positiva resultat som föreligger och om verksamheten
inte förändras mer än som skett hittills under året, beräknas
Handikappnämndens prognos för helår 2011 till +-0.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att godkänna budgetuppföljning per 31 oktober 2011
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

14 december 2011
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HN.2011.6.042

§ 65
Avgifter 2012
Anna Gustafsson, controller informerar om de nya avgifterna för 2012 inom
Handikappförvaltningen.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna avgifterna för 2012.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

14 december 2011
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§ 66
Diskussionspunkt angående förslag på nytt namn på nämnd och
förvaltning
Ordförande informerar nämndens ledamöter om hur arbetsutskottet har
resonerat kring arbetet med att arbeta fram ett nytt namn. Förvaltningen har
fått ett uppdrag att ta fram förslag till nämndens sammanträde den 8
februari.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

14 december 2011
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Diariet

§ 67
Förslag att utse nytt personuppgiftsombud för handikappnämnden
Tidigare personuppgiftsombud Camilla Ekberg har avslutat sin anställning
på Handikappförvaltningen. Därför ska ett nytt ombud utses av
handikappnämnden.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att utse Jessica Andersson till personuppgiftsombud.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

14 december 2011
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§ 68
Övrigt
Claes Wiridén, tf förvaltningschef informerar om processen kring rekrytering
av ny förvaltningschef till Handikappförvaltningen.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

14 december 2011

14 (16)

§ 69
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 140 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 146 Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade
verksamhet
§ 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
Kommunstyrelsen
§ 254 Risk- och sårbarhetsanalys – Karlskrona kommun
§ 259 Anvisningar för uppföljning 2012
§ 297 IT-investering 2012
§ 298 Verksamhetsplan 2012, funktionen för trygghet och säkerhet
§ 300 Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare i Karlskrona
kommun
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2011-11-18, mål nr 3858-10
Dom 2011-11-25, mål nr 2008-11
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 11:47 Ersättningar vid familjehemsvård av barn och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2012
Cirkulär 11:48 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2012
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden protokoll 2011-10-20
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2011-10-27
____________________

14 december 2011
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§ 70
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottets protokoll från den 30 november 2011
b) Beslutsärende avseende förslag på nytt namn på nämnd och förvaltning
c) Beslutsärende avseende utläggande av verksamheterna Kaffestugan
och Bilvården på entreprenad.
d) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från november 2011
e) Föreläggande från Kammarrätten i mål nr 3175-11
f) Yttrande över ändring av detaljplan för del av INGENJÖREN 7; Blå Port,
Karlskrona kommun, Blekinge län
g) Yttrande över ändring av detaljplan för Wattrang 21 på Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

14 december 2011

§ 71
Avtackning
Ordförande tackar Lena Ryge (S) för gott samarbete som andra vice
ordförande.
____________________
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